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 مقدمة النارش

كافة بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص 

ما يهم املنظامت   وكلالقضايا واملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي

املشرتك مع عمالئنا يف   الهدفإىلملية الناجحة للوصول والتعرف أيضا عىل التجارب العا

من الخرباء  رفع وتطوير الكفاءات البرشية مرتكزين بذلك عىل قاعدة بيانات

وعمليا مبا يتواكب   كافة الربامج علمياإدارةواملتخصصني واالستشاريني املؤهلني لتنفيذ و

للتدريب والنرش القيام  بيةمع طبيعة عمل املنظامت، كام يتضمن نشاط املجموعة العر

 تفعيل نشاط إىلظهرت الحاجة  بجميع أنواع االستشارات يف كافة التخصصات وقد

الربامج التدريبية يف املجموعة العربية للتدريب والنرش لتخاطب احتياجات محددة 

 وتحديد االحتياجات التدريبية دراسةب للرشكات والجهات املختلفة من خالل القيام

وذلك لرفع معدالت أداء  تصميم برامج خاصة تفي بهذه االحتياجاتللرشكات و

 .العاملني وتنمية مهاراتهم املختلفة

 :برامجنا التدريبية

تغطى كافة التخصصات التي تحتاجها القطاعات املختلفة ونذكر من هذه الربامج  

 :عىل سبيل املثال
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 يات اإلدارية املختلفة للمستوعاملاأل إدارةاملهارات اإلدارية واإلرشافية و. 

 املهارات السلوكية والقيادية. 

 املحاسبة بجميع فروعها وتخصصاتها. 

 املالية واالستثامردارةاإلالتمويل و . 

 :يف التدريب أسلوبنا 

 عىل التلقني هسلوب التقليدي الذي يعتمد بدورال نعتمد يف التدريب عىل األ 

وإعطاء املحارضات، ولكن نرى أن التدريب مبفهومه الحديث يجب أن يعتمد عىل 

ومساعدة املتدرب عىل طرح املشكالت التي قد .. الحوار والنقاش وتبادل الخربات

ة من  تحقيق االستفادة املرجوإىلتواجهه يف عمله ووضع تصوراته للحلول مبا يؤدى 

 : ونعتمد يف التدريب عىل العديد من األساليب مثل. حضور الربنامج

 ومناقشة الحاالت العمليةدراسة . 

 االستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتحات. 

 األفالم التدريبية 

 متثيل األدوار. 
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كذلك لدينا مجموعة متميزة من قاعات التدريب التي تم إعدادها بأحدث 

 تقديم خدمة تدريبية عىل أعىل مستوى من إىلمعية والبرصية مبا يؤدى الوسائل الس

 الجودة 

 :أنواع الربامج التي نقدمها

 هناك نوعان من الربامج 

 :ةبرامج مركزي

نقوم وهى الربامج املدرجة يف الخطة السنوية بتواريخ وأماكن محدده والتي  

العريب، وبعد ذلك   يف أنحاء العاملبإرسالها يف بداية كل عام للمؤسسات والهيئات والجهات

 .  الربامجنتلقى الرتشيحات من الجهات املختلفة عىل تلك

 :ةبرامج تعاقدي

نظرا لصعوبة احتواء خطة الربامج السنوية عىل جميع الربامج يف املجاالت  

 واألنشطة املختلفة وكذلك مواعيد وأماكن الربامج املدرجة بالخطة قد تكون والقطاعات

 قد تطلب جهة ما تنفيذ برنامج تفصييل إىل املؤسسات إىلمئة لبعض الجهات غري مال

متخصص يتامىش مع طبيعة عمل تلك الجهة بالتحديد لذلك يتم تنفيذ برامج تعاقديه 

يتم تصميمها لتلبية احتياجات الجهة الطالبة بشكل خاص يف املكان والزمان املناسب 

 . لها
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  :مدة برامج التدريب

وإعداد وتنفيذ برامج تدريبيه قصرية للمؤسسات والهيئات ترتاوح تم تصميم  

وهناك برامج تأهيلية ..  أربعة أسابيعإىل) خمسة أيام عمل(مدتها من أسبوع تدريبي 

ن ي وعرشة أربعإىلوترتاوح مدتها من مثانية أسابيع ) دبلومات(وهى ما يطلق عليها 

 . أسبوعا تدريبيا وحسب ظروف الجهة الطالبة
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 :دمةمق
املفاهيم األساسية للفهرسة املوضوعية وفوائدها، : يتضمن هذا الربنامج التدريبي 

فعندما يتقن . إميانا منا بان التنمية البرشية هي األساس يف تطوير العمل وتحسني األداء

 ذلك ينعكس بصورة مبارشة عيل فإنالعاملون باملكتبات عمليات الفهرسة املوضوعية، 

 .مات املكتبية ومدي تحقيق املكتبة ألهدافهامستوي تقديم الخد

 ملن يوجه هذا الربنامج التدريبي؟

 املتخصصني يف مجال املكتبات واملعلومات، حيث يعد هذا الربنامج مبثابة إىل 

تحديث ملعلوماتهم حول الفهرسة املوضوعية، ودليال للعمل التطبيقي للفهرسة 

 . ملعلوماتاملوضوعية والتحليل املوضوعي لنصوص أوعية ا

 إىل دليل  العاملني يف مجال الفهرسة خاصة الفهرسة املوضوعية حيث يحتاجونإىل 

 . ي لطرق صياغة رؤوس املوضوعاتإرشاد

 داريس املكتبات واملعلوماتإىل . 
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 الباحثني يف املكتبات والفهارس االلكرتونية لها، حيث يتعرفون من تلك إىل 

من أوعية ات للكتب وغريها القواعد عيل طرق صياغة رؤوس املوضوع

 البيانات الهامة  املطلوب ومعرفةإىلاملعلومات، مام يسهم يف رسعة الوصول 

 . وأماكن تواجدها يف أوعية املعلومات املختلفة

 :أهداف الربنامج التدريبي

 تنمية مهارات الفهرسة املوضوعية والتحليل إىليهدف هذا الربنامج التدريبي  

املعلومات من علومات لدي العاملني يف املكتبات ومرافق املوضوعي ألوعية امل

 واملعلومات، كام ميثل دليال املتخصصني وغري املتخصصني وكذلك داريس علوم املكتبات

للباحثني باملكتبات للتعرف عيل رؤوس املوضوعات وكيفية صياغتها بأدلة وفهارس 

 . املكتبات ومرافق املعلومات
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 :ضوعيةتعريف الفهرسة املو: أوال

الفهرسة هي عملية إعداد الكتب وغريها من املواد التي تحتويها املكتبة بحيث  

 .تكون تلك املواد يف متناول القارئ بأيرس الطرق ويف اقل وقت ممكن

 :والفهرسة نوعان

 )(DescriPtiv cataloguingالفهرسة الوصفية   - أ

املكتبية بحيث يسهل وهي التي تصف الكيان املادي للكتب وغريها من املواد  

 .التعرف عيل الكتاب ومتييزه عن غريه من الكتب

 )subject cataloguing( الفهرسة املوضوعية  - ب

وهي التي تصف الكيان املوضوعي للكتب وغريها من املواد بحيث ميكن تجميع  

 املواد ذات املوضوعات املتشابهة بعضها بجانب البعض، ويكون ذلك بواسطة أرقام

 .بواسطة رؤوس املوضوعات فالتصني

 عدة إىلواحدة ويتكون الفهرس املوضوعي من رؤوس موضوعات عبارة عن كلمة  

 تحته كل بطاقات الكتب كلامت يختارها املفهرس، ليعرب بها عن موضوع الكتاب وتجتمع

 .التي تعالج هذا املوضوع

 . الفهرسوترتب رؤوس املوضوعات مع الحاالت التي تكملها ترتيبا هجائيا يف  
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 ملضمون ويرتبط التصنيف وتحديد رأس املوضوع ارتباطا وثيقا باملحتوي الفكري 

 الجانب املوضوعي منه، دون غريه من الجوانب املادية األخرى، لذلك أيالكتاب 

للداللة عيل موضوع  900فعندما يعطي املفهرس رقم . فالصلة بينهام وثيقة ومتطابقة

 أن هناك تطابقا بني رمز التصنيف أي هو التاريخ  سيكونه موضوع رأسفإنالكتاب 

 . ورأس املوضوع الذي يدل عليه

والشك أن التصنيف ورؤوس املوضوعات يكمل كل منهام األخر كام تحل رؤوس  

 .املوضوعات الكثري من املشكالت التي تصادف املفهرس عند التصنيف

 :أهدافها

 : إىلتهدف الفهرسة املوضوعية  

 .ن الكتب املوجودة باملكتبة والتي تتناول موضوعا معيناالكشف ع  -  أ 

الكشف عن الكتب املوجودة باملكتبة والتي تتناول موضوعات تتصل باملوضوع    -ب

 .الذي يبحث عنه القارئ

 : أنواع الفهارس املوضوعية

 : هناك أنواع من الفهارس املوضوعية هي 

 الفهرس املصنف  -  أ 



 
مهارات الفهرسة املوضوعية وصياغة رؤوس املوضوعات 

 

 

 

 
 13   

 

 لهجايئالفهرس املوضوعي ا   -ب

 الفهرس املوضوعي الهجايئ املصنف  -ج

 الفهرس القامويس  -د

 :قواعد اختيار رؤوس املوضوعات: ثانيـا

 :االستعامالت اللغوية الشائعة لرؤوس املوضوعات  1-

 وبني ينبغي استخدام املصطلح الشائع االستعامل يف املجال الذي تخدمه املكتبة 

 .القراء

يف مكتبة عامة بينام يف مكتبة متخصصة " النقود "فيمكن استخدام رأس املوضوع 

ميكن استخدام رأس املوضوع مبرادف أخر هو ) ثاردراسة اآلككتب معهد متخصص يف (

 .النميات واملسكوكات والتسميات الثالث تعني دراسة العمالت عيل مر التاريخ

العلمي  عند استخدام املصطلح الشائع تعد بطاقة إحالة من املصطلح أنهويالحظ  

 . املصطلح املستخدمإىل

ويجب عيل املفهرس عند اختياره لرؤوس املوضوعات الشائعة أن  

 اللغوية التي ميكن أن توتر يف االستعامالتيضع يف االعتبار التطورات يف 

  هذه املصطلحات،الفهرس املوضوعي عند استخدامه ملصطلحات جديدة
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 إعادة توزيع الكتب إىلإعادة الفهرسة  إىل التسميات الجديدة التي قد تدعوه إىل 

 . نفسها تحت الرؤوس الجديدة واستبعاد الرؤوس القدمية

 :استخدام لغة واحدة لرؤوس املوضوعات  2-

أما يف . يجب أن تكون رؤوس املوضوعات يف الفهرس بلغة واحدة بقدر اإلمكان 

هرس باستعامل حالة عدم وجود كلمة يف اللغة تصلح لوصف املوضوع فانه يسمح للمف

 . مصطلح مناسب من لغة أخري

ويفيد استخدام لغة واحدة لرؤوس املوضوعات املكتبات، حيث أن استخدام أكرث  

 بعرثة كتب املوضوع الواحد يف أماكن متفرقة إىلمن لغة لرأس موضوع واحد يؤدي 

وبة صل فهارس اللغات املكتبالفهرس كام هو الحال يف املكتبات العربية التي تفضل ف

 الالتينية عن فهارس اللغات املكتوبة بالحروف األخرى، ويف هذه الحالة تعد بالحروف

رؤوس املوضوعات من فهارس املواد العربية باللغة العربية بينام تعد الرؤوس من 

الخ وبواحدة من هذه اللغات .. فهارس املواد األجنبية باللغات اإلنجليزية والفرنسية

 . ملكتبة يف ااالشائع استخدامه

 : تثبيت رأس موضوع موحد كرؤوس املوضوعات  3-

 كمـدخل لجميـع هيجب تثبيـت اللفـظ املختـار كـرأس للموضـوع ووضـع 

  وان اسـتخدمت الكتـب ألفاظـا أخـريحتـىالكتب واملطبوعات التـي تتناولـه 
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. املختار) الرأس( ذلك املصطلح إىل يف عناوينها مع إعداد اإلحاالت من تلك املصطلحات 

 إحالـة مـن إعـداد فانـه يجـب ل نظارات وعوينات فإذا اخرتنا نظارات كرأس موضـوعمث

 .  النظارات وهكذاإىلالعوينات 

 مرتادفة مع ويجب األخذ ببعض االعتبارات عند اختيار مصطلح من بني مصطلحات 

 الالزمة منها، تفضيل املصطلح األكرث استخداما واملصطلح الذي يجعل اإلحاالت إعداد

 جانب رضورة توضيح بعض إىلهذا . ع مجاورا ملوضوعات أخري متصلة بهاملوضو

الرؤوس املستخدمة بأكرث من معني بني أقواس بعد الرأس للتفرقة بينه وبني غريه من 

 .الرؤوس املستخدمة يف الفهرس مبعني أخر

 : مثال

 )العملة(النقد  - 

 )للكتب(النقد  - 

 :التخصيص يف رؤوس املوضوعات  4-

 املؤلف تحت رأس املوضوع املخصص الذي يدل إىل املطبوع إىللكتاب ضع ا" 

 الوصول عن ألنوذلك " وليس تحت رأس اعم يضم تحته املوضوع األخص - عليه

 :  ذلك الرأس سوف يضم تحتهأنطريق الرأس العام معناه 
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 .كل املوضوعات العامة التي تالبسه  -  أ 

 ؟ي يشمله ذلك الرأس العامكل الكتب املعالجة لكل موضوع فرع   -ب

نه يجب أن إعيل ذلك ف.  املطبوع أطولإىلوهذا يجعل عملية البحث عن الكتاب  

 .يكون الرأس املستعمل عيل درجة من التخصص بحيث يالبس سعة الذي يعرب عنه

 :مثال

 " الضوء"كتاب يتناول 

ذا إ و الطبيعة رأس عام،ألنوليس الطبيعة، " الضوء" املخصص هو ه موضوعرأس 

 سيضيع هباء بالبحث ئ وقت القارفإن" طبيعة" املوضوع وضع الكتاب تحت رأس

 ".الضوء" كتابة املطلوب إىلتحت كل ما كتب يف علم الطبيعة حتى يصل 

أما يف حالة وجود رأس موضوع مخصص لكتب الضوء فسوف يجد القارئ جميع  

 تتناوله ضمن تناولها  الكتب األخرى التيإىلالكتب التي تتصل بالضوء باإلضافة 

 .أخري وذلك عن طريق بطاقة اإلحالةملوضوعات 

 ".انظر أيضا"
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 : مثال

  الضوء 

 انظر أيضا الصوت 

 الكهرباء

 املغناطيسية 

ويف حالة ما إذا كان هناك كتاب يتناول الصوت والضوء معا فيكون هناك مدخل  

 .بالصوت ومدخل أخر بالضوء

 .اسع يفضل استعامل رأسني يعطيان نفس الفكرة من استعامل رأس عام وفبدالً 

 الدواجن : بدال من الرأس: مثال

 من هذين  تجزيئإىلوهكذا ورمبا احتجنا . املاشية والطيور الداجنة: استعمل رأسني 

ط وجود مطبوعات فعال ، وذلك برشأدق تفصيالت أدق ألجل دالالت إىلالرأسني 

 باملكتبة تستوجب مثل هذا التخصيص 
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 :أشكال رؤوس املوضوعات: اثالث

 : إىل تنقسم رؤوس املوضوعات 

 : من كلمة واحدةةرؤوس موضوعات مكون  1-

رؤوس  بسط صيغأوهذا هو ) كلمة واحدة( اسم مفرد قد يتكون رأس املوضوع من 

الخ وقد يتساءل .. الدين، الحياة، الزراعة، الوراثة: مثال. املوضوعات وأيرسها للقارئ

 ؟ الجمعأمو األنسب لالختيار املفرد املفهرس عن ما ه

س رأاخرت : " القاعدة تقول؟ املساجدأم هل املسجد ؟ املكتباتأمهل املكتبة  

 .وهكذا.. املكتبات، املساجد،: فنقول" املوضوع يف شكل الجمع وليس يف شكل املفرد 

ننا نقصد به حالة واحدة وان كان من املمكن أن املفرد قد يدل عيل أحيث  

:  الجنس مثلإىلبالنسبة لألفكار املجردة التي تعرب عن النوع " املفرد"ام استخد

 . الخ..الطبيعة، اإلنسان، الشجاعة

: كذلك فانه ميكن اختيار املفرد والجمع حني يدل املفرد عيل املوضوع العام مثل 

 مقال، مقاالت 

 )كفن(مقال   -

 )كمجموعة مقاالت(مقاالت   -
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وية لها دورها يف مختلف اللغات ويف تحديد شكل رأس  الوجهة اللغأنوالشك 

ككلمة واحدة مثل ) علك كذا(املوضع، ففي اللغات األجنبية كاإلنجليزية تذكر كلمة 

عندما يجئ بعد ) ology(فاملقطع ) sociology( علم االجتامع إىل) psycology(علم النفس 

 إالغة العربية فتحذف كلمة علم وال تفرد كلمة بذاتها يف الل. اسم العلم يعني علم كذا

إذا كانت ترتبط ارتباطا وثيقا باالسم الذي يليها، مثل علم النفس بعكس علم النبات 

 . الذي ميكن االكتفاء بكلمة النبات ويعني موضوع النبات

 : رؤوس موضوعات مكونه من عدة كلامت  2-

كون من كلمتني وضوع بالرضورة من كلمة واحدة، ولكنه قد يتيتكون رأس امل ال 

 : شكال كثريةأ أكرث ومنها إىل

وذلك يف " و " رأس موضوع مكون من كلمتني تربطهام كلمتني أداة العطف   -  أ 

 :األحوال التالية

 العادات والتقاليد: للمواد املرتابطة بعضها ببعض مثال. 

 الدين والحياة : للمواد التي تعالج موضوعيني مختلفني مثال 

 مثال الخري والرش : لج موضوعني متناقضنيللمواد التي تعا 

 الصيغة إىل يف حالة عطف اسمني يجب اإلحالة من االسم الثاين أنهويالحظ 

 .املستخدمة
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 :مثال

 .التقاليد  

 :انظر 

 .العادات والتقاليد  

 : مثال أخر

  .الطاقة  

  : انظر

  .القوة والطاقة  

بينام يف وصوف، مثل املكتبات العامة، تالحظ يف اللغة العربية أن الصفة تتبع امل   -ب

نحتاج يف اللغة   وال)public libraries(اإلنجليزية تتقدم الصفة عيل املوصوف فتصبح 

 تكفل بالعربية صياغتها ألنالعربية إىل قلب رؤوس املوضوعات يف هذه الحالة 

 .البدء باللفظ األهم القادر عيل تجميع الفروع بعده

 ة كيمياء تحليلي: مثال 

 كيمياء عضوية   

 جعل إىل ويف اإلنجليزية نضطر ليك نجمع الكيمياء بكل أجزائها يف مكان واحد

 : الرؤوس التالية
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  Analytical chemistry 

     Chemistry Organic  

 : تتخذ الوضع املقلوب التايل 

  Analytical chemistry  

     Chemistry Organic 

 :  الوضع املختار مثلإىل الذي مل يقع عليه االختيار ن تعد إحالة من الوضعأعيل 

Analytical chemistry 
See 

Analytical chemistry 

نراه يف تالحظ يف اللغة العربية أن املضاف يسبق املضاف إليه، وهذا عكس ما   -ج

إىل مبدأ القلب يف  اللغة اإلنجليزية، حيث أن املضاف يتلو املضاف إليه لذلك نحتاج

 إدارةمباين املكتبات، :  مثالالعربية وال نحتاج لهذا القلب يف اللغة اإلنجليزيةاللغة 

 :املكتبات كرؤوس موضوعات عربية تقلب فتصبح تحت موضوع مكتبات كاأليت

 املكتبات   

 املكتبات، مباين  

  إدارة املكتبات،   



 
 مهارات الفهرسة املوضوعية وصياغة رؤوس املوضوعات

 

 

 

 
 22   

 

 موضوعيا فعندما اتبعنا مبدأ قلب الرأسني السابقني ساعدا هذا عيل مجاورتهام

نهام  القلب ألإىلبينام هذان الرأسان باإلنجليزية ال يحتاجان " املكتبات"لبقية 

 : فهام) library(يبدأن بكلمة 

Library Administration 
Library Buildings 

 .االستخدام اآليل يف املكتبات: مثال: االسم املرتبط باسم أخر بواسطة حرف جر  -د

 سبق إذ توجد موضوعات البد أن يعرب عنها بعبارات وهي مزيج مام: الجملة  - ه

 .مركبة

 .التوزيع الجغرايف للحيوانات: مثال  

 هذا النوع من رؤوس املوضوعات فإنوميكن إتباع مبدأ القلب هنا ومع ذلك 

 . ذهن القارئإىل مكون من عدة كلامت طويلة قد ال تتبادر ألنهاقل قبوال وذلك 

 :جغرافية وغريها كرؤوس موضوعاتأسامء األعالم واألسامء ال

 ميـكـن اـسـتخدام اـسـم الـشـخص ـكـرأس موـضـوع لكـتـب اـلـرتاجم والـسـري الذاتـيـة 

 )outo - Biography( 
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ويجب استخدام الصيغة املوحدة لالسم الذي يدخل تحتها االسم يف املدخل األصيل 

 : واملداخل اإلضافية

 وليس (مد شوقي حأ هو ه موضوعكتاب عن احمد شوقي يكون رأس: مثال

 .)شعراء

  شكسبري، وليم ه موضوعكتاب عن وليم شكسبري سوف يكون رأس: خرآمثال 

قلب االسم األجنبي حسب قواعد املدخل يف الفهرسة الوصفية الخاصة باألسامء (

 ) األصلية

 كتابا عن املنظمة فإن الهيئات كرؤوس موضوعات أسامءوباملثل ميكن استخدام  

نظمة العربية للرتبية امل:  هوه موضوعثقافة والعلوم يكون رأسالعربية للرتبية وال

 )نظامتوليس امل(والثقافة والعلوم 

كذلك ميكن استخدام األسامء الجغرافية كأسامء البالد كرؤوس موضوعات للكتب  

 : التي تناولتها مثال

 الخ..  عامألفالهند، القاهرة يف   

البحر األحمر، الجزيرة : األماكن مثلويدخل يف األسامء الجغرافية أيضا أسامء  

 الخ .. العربية

ية والكتب املقدسة كرؤوس موضوعات مع دب األعاملوكذلك يستخدم أسامء األ 

 .تفسري -  الكريمالقرآن :تفريعات بالتعليق والنقد مثل
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 مثل  هناك أسامء أخري تستخدم كرؤوس للموضوعاتفإن جانب كل ذلك وإىل

 الفواكه واملحاصيل كالقطن وكل هذه تدخل تحت أسامئها وأ األمراض كالحصبة،

 .مبارشة

امء كرؤوس موضوعات للتمييز بني األسامء س لكتابة األاألحمروقد استخدم املداد  

 . عناوين واألسامء كرؤوس موضوعات يف الفهرس القامويسإىلكمؤلفني 
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 :تجزئ رؤوس املوضوعات: رابعا 

 : كام ييلميكن تجزئ وتفريع رؤوس املوضوعات 

 . الشكيلالتجزيء   1-

 . الزمنيالتجزيء   2-

 . املكاينالتجزيء   3-

 . باألوجهالتجزيء   4-

 . يف مجال الرتاجم واللغات واآلدابالتجزيء   5-

 :  الشكيلالتجزيء  1-

شكل .. هناك كثري من املواد تحرر وتصدر يف شكل خاص فمثال دوائر املعارف لها 

كام يف املعاجم : ي استعمل يف إخراجها وصناعتها الشكل الذأي.. خارجي

 الخ.. والبيبلوجرافيات واألدلة

مثال .  املوضوعات عولجت بطريقة خاصةأنفنعني به "أما الشكل الداخيل  

  عيل أساس الدراسةإىل عولجت عيل أساس نظري إىلعولجت من وجهة نظر تاريخية 

 .والتعليم

 شكلية خارجية   - أ ناحية شكلية  

 .شكلية داخلية  - ب          
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 مثل  السابق ذكرها كتفريعات لرؤوس املوضوعاتاألشكالوميكن استخدام   

 .التفريعات التي نستخدمها يف التصنيف

 : أمثلة

 شكلية خارجية   بيبلوجرافيات  - دارةاإل 

 شكلية داخلية  تاريخ  - دارةاإل 

 طرق تدريس  - دارةاإل 

رؤوس الشكلية كرؤوس موضوعات وليس كتفريعات هذا وميكن استخدام بعض ال 

 :مثل

انظر أيضا أسامء األشخاص واألماكن : ن تعد إحالة بهذا الشكلأعيل . بيبلوجرافيات

  : مثل. واملوضوعات مصحوبة بالتفريع بيبلوجرافيا

 بيبلوجرافرافيا   - دارةاإل 

من موضوع بل وال باملوضوع ثم ثانيا بالشكل، ال تجزئ موضوعا أجزئ : القاعدة 

 جزئ شكال من موضوع 

 : الزمنيالتجزيء  2-

 القرون إىل رؤوس املوضوعات عيل أساس زمني مع تحديد العصور تجزيءميكن  

 :  السنوات مثلإىل
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 تاريخ قديم - اململكة العربية السعودية 

 1918-1914 - اململكة العربية السعودية 

 بطاقة إحالة من الزمن إعداد مع وترتب هذه التقسيامت ترتيبا زمنيا يف الفهرس 

 :  الرأس املستخدم، مثلإىلالتاريخي 

 1918 - 1914الحرب العاملية األويل 
 1918 - 1914اململكة العربية السعودية : انظر

 ويجب مالحظة ترتيب التفريعات ترتيبا زمنيا وليس هجائيا 

 :مثال

  العرص القديم  -الحضارة 

  العرص الوسيط -الحضارة 

 العرص الحديث -ة الحضار 

 : املكاينالتجزيء  3-

تعالج بعض الكتب املوضوعات يف نطاق جغرايف معني قد يكون قارة، دولة،  

 الخ.. ، مدينهإقليم

 :مثال

  الفن اإليطايل 

  األحوال االقتصادية يف مرص 
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 مكانية وعيل ذلك وأخريوكل عمل يف هذه الحالة له قيمة مزدوجة موضوعية 

 نجزئ املكان باملوضوع وهذا يتوقف عيل إىلوضوع باملكان  تجزئ املأنفيمكن 

 . النسبية للموضوع واملكان والقارئ أيضااألهمية

 . املوضوع أساسا أكرث أهمية من الوحدة الجغرافيةفإنوبصفة عامة  

 والتطبيقية والفنون يف أماكن معينه تدخل البحتةفالكتب التي تتناول العلوم  

 :أمثلةفرع باملكان  ثم تأوالتحت املوضوع 

  مرص  -الكيمياء 

  األمريكيةالواليات املتحدة  -الطبيعة  

  سكان  -اليابان 

  الشكل املستخدمإىلوميكن عمل إحاالت من الشكل غري املستخدم 

 :مثال

 اململكة العربية السعودية  - تاريخ 

ثم أما الكتب التي تتصل بالوحدات املحلية فإنها تدخل تحت املوضوع مبارشة،  

 املحافظة إذا كان موضوع الكتاب يدور حول الشؤون املحلية إىلتقسم باملدينة 

 .للمدينة
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 :مثال

 جدة - الرضيبة عيل السفن 

 الطائف - املصيفون. 

وتدخل تحت اسم الدولة أوالً إذا كان املوضوع له أهمية خاصة بالنسبة للدولة،  

 .لية إذا كان املوضوع بالنسبة لجميع الوحدات املحإىل

 :مثال

 الظهران - اململكة العربية السعودية - البرتول. 

 املدارس، واملوضوعات التي تعترب أنواعا من املؤسسات مثل املستشفيات، املكتبات، 

 كتجزيءفأنها تستخدم .. املتاحف وغريها من املؤسسات التي ترتبط باملكان وتعرف به

 من أ املكان يجزفإنكرب أية من أسامء املدن فإذا تناول املوضوع مساحة جغراف

 :املوضوع مثل

 اململكة العربية السعودية - مساجد 

 الهند - جامعات 

 لبنان - مستشفيات 

 عند استعامل أسامء األماكن يف رؤوس املوضوعات ليس أنهويالحظ  

  يترصف يف صياغة الرأس كيف شاء فيبدأ مرة باملكان أنمن حق املفهرس 
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 نفس الرأس فيصوغه مرة أخرى مبتدئا باملوضوع  باملوضوع، ثم يعود فيبدلأمجز

 : أيومجزئا إياه باملكان 

 سعودية  - برتول 

 برتول  - ثم نعود نقول سعودية 

 -  معني اإلبقاء عيل هاتني الصيغتني داخل الفهرس للداللة عيل نفس الكتبألن 

 فسوف يدعو إذن لو كان عندي عرش كتب عن البرتول يف السعودية أنهمعني هذا 

 أنيش عرشين بطاقة إضافية بالنسبة لهذه الكتب أناستعامل الصيغتني لكل كتاب 

 . من هذه الكتبألي أخرى بطاقات موضوعية أيوهذا بخالف  - العرشة

وإمنا الحل هو اإلبقاء فقط عيل الصيغة األصح وهي التي تبدأ باملوضوع ثم تجزا  

 .باملكان

 تب ك10جل  بطاقات أل10 ذنإ(سعودية  - برتول( 

  بطاقة إحالة من غري املستعمل للمستعمل ءثم ننيش

 برتول  -  سعودية 

 :انظر

 سعودية  - برتول 

 ) بطاقة فقط11=10+1= فاملجموع إذن(

 )وذلك بدال من عرشين بطاقة(
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 : باألوجهالتجزيء -4

 مثل : من وجهة نظر معينةإىل املوضوع بزاوية عولج منها تجزيءونعني بذلك  

 الطاقات تحت مدخل تجزيء إىليث يجب عيل املفهرس تقسيم موضوع الدراما ح

دراما عيل املوضوعات الفرعية مثل الكتب التي تعالج تاريخ ونقد الدراما، وفن الدراما 

)Drama – technique( وبقية النواحي األخرى للموضوع والتفريق بينها وبني الكتب التي ،

هولة البحث يف الفهرس، ومتكني القارئ تبحث يف الدراما بوجه عام، وهذا يساعد عيل س

من البحث مبارشة تحت الزاوية الخاصة للموضوع الذي يريده وعيل هذا ميكن تقسيم 

 : التفريعات التاليةإىلرأس املوضوع 

  الدراما 

 تاريخ ونقد - الدراما 

 فن  - الدراما 

 القرن التاسع عرش  -  الدراما 

 مجموعات  - الدراما 

 : الرتاجم واللغات واآلداب يف مجالالتجزيء 5- 

 شكلية أصال  موضوعاتإالن املوضوعات يف مجال الرتاجم واللغات واآلداب ما هي إ 

 :ه كل مجال من هذه املجاالت عيل حد حد ما، وسنتناولإىلملا لها من طبيعة خاصة 
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 :الرتاجم -أ

 :أياص  كتبا لرتاجم األشخإىلما كتبا تتناول فن الرتجمة نفسه إ - تعني نوعني 

  فن الرتجمة  

 تراجم األشخاص 

 .أديبكشكل " تراجم"والكتب يف الفئة األويل قليلة وتدخل رأس املوضوع  

 إىلما كتب الفئة الثانية وهي تراجم األشخاص فهي كثرية وتنقسم هذه الفئة أ 

 :مجموعتني

 )individual Biography( فرادتراجم األ  1-

 )Biography collective(الرتاجم املجمعة   2-

 :فرادتراجم األ  1-

يعترب اسم الشخص املرتجم له هو رأس املوضوع ويحدد شكل املدخل به وفقا  

  .لقواعد الفهرسة

 تؤلف كثري من الكتب حول كتاباتهم ومناشطهم أفرادوهناك بعض  

  اسم الشخصإىلويف هذه الحالة تضاف تجزيئات . وليس حول حياتهم فقط 
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التي عولج املوضوع من زاويتها ومنها الرتاجم  -النظر املختلفة  للفصل بني وجهات 

 : مثال

  هأعاملنقد  -شكسبري، وليم. 

  ترجمة. 

 هاملت. 

 :الرتاجم املجمعة  2-

 وتوجد عدة أشكال منها أفرادونعني بها الكتب التي تضم أكرث من تراجم لثالث  

 :هي

 :الرتاجم العامة -أ

 نطاق جغرايف معني إىل فئة معينه من الناس إىلها أفراد وهي التي ال ينتسب 

 ."تراجم"ورأس املوضوع هنا هو 

 :اإلقليميةالرتاجم   -ب

 يكون  نطاق جغرايف معني ويف هذه الحالةإىل ينتمون أفرادوهي التي تتناول حياة 

 : ، تراجم مثالبالتجزيءرأس املوضوع هو اسم املكان متبوعا 

 تراجم - اململكة العربية السعودية 

 :الرتاجم التي تنتمي لفئة من الناس -ج 

  طائفـة معينـة إىلوهي الرتاجم التي تتناول فئات معينـة مـن النـاس ينتمـون 
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 هـذه أفـراد جهة بذاتها تحت االسم الذي يطلـق عـيل إىل تنتسب إىلتحرتف حرفة 

 :الطائفة دون ذكر كلمة تراجم مثال

 القضاة 

  املهندسون 

 إذا يف حالة ما إالها أفراد كلمة ميكن أن تطلق عيل أما يف الحاالت التي ال توجد

 : بكلمة تراجم مثلأعيل املوضوع املبارش يجزكان اللفظ يدل 

 تراجم - الديانات 

 تراجم  - ةأاملر 

 :اللغات -ب

ثم اسم اللغة بعد ذلك مثل " لغة"ن رؤوس موضوعات اللغات من كلمة تتكو  

وعندما يتناول الكتاب شكال معينا " للغة الفرنسيةا"، "اللغة اإلنجليزية"، "اللغة العربية"

 التجزيئات التي متثل هذه إىل التقسيامت فإن وجهة نظر معينة إىلمن أشكال اللغة 

 . وجهات النظر تكون كتجزيئات السم اللغةإىلاألشكال 

    :مثال

 بالغة  - اللغة العربية 

 عروض – اللغة العربية 
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  معاجم  -اللغة العربية 

  نحو  -العربية اللغة 

   :اآلداب -ج 

 : قسمنيإىلينقسم اإلنتاج الفكري يف هذا املجال 

 )works About literature( نفسه كموضوع دب تتناول األأعامل  1-

 )Examples of literature( ديبية متثل اإلنتاج األأدب أعامل  2-

 :دباأل تتناول أعامل  1-

ية املختلفة هي رؤوس املوضوعات دبل األوتعترب األسامء التي تطلق عيل األشكا 

ية الرئيسية لآلداب دب تتناول األشكال األإىلأما املؤلفات . مثل املرسحية، القصة، الشعر

 :القومية فإنها تدخل تحت أسامئها مبارشة وليس كجزء كام يف حالة اللغات مثل

  املرسحية العربية  

 املرسحية اإلنجليزية 

 القصة الفرنسية 

 فرنيس الشعر ال 

 ديب وجهة النظر التي يعالج املوضوع من خاللها فإنها تعترب تفريعات للشكل األأم 

 :مثل
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 تاريخ ونقد - الفرنيس دباأل 

  كشافات  -الشعر 

 :يةدب األعاملاأل  2-

 ) :Individual Authors( فراد األأعامل  -  أ

 بعنوان إىلف  يعرف عادة باسم املؤلدب األألنال يعد لها مداخل موضوعية لذلك، 

 .الكتاب ومن ثم تكفي بطاقات املؤلفني والعناوين

 ) Collections of several Authors( مؤلفني متعددين أعاملمجموعات   -ب

 ملجموعة ألنها تدخل يف الفهرس ديبيعد لها مداخل موضوعية متثل الشكل األ

 . املحرر يف العادةإىلتحت اسم الجامع 

ية نفسها حيث دبيا معينا والنامذج األأدب تتناول شكال إىل عاملعيل أن منيز بني األ 

للداللة  -  وجداذإ - والجمعميكن استخدام املفرد للداللة عيل رأس املوضوع الحقيقي 

 : مثلديب الشكل األلتجزيء عيل املجموعات، وإال أضيفت كلمة مجموعات

 مجموعات  - دب، األدباأل 

 مجموعات  - الدراما، الدراما 

 Boetry, boetry - collections 
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 مبارشة ذلك ية وال اللغة من اسم الدولةدب وال األشكال األدب نفرع األإالهذا وينبغي  

 .  موضوع من هذه املوضوعات ال يقترص عيل دولة واحدةأي النطاق الذي نعطيه ألن

 .مرص  - قصة -  عريبأدبالسعودية  - شعر -  عريبأدب: مثال

 .قصة  - شعر مرص - السعودية: نقول وال

 . الدولأسامء العريب تحت دبفذلك يبعرث األ
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 :الجوانب العملية الهامة لرؤوس املوضوعات: خامسا

 :سجل التحقيق املوضوعي  1-

استخدمت  فهرس برؤوس املوضوعات واإلحاالت التي إىلوهو عبارة عن سجل  

ومجموع بطاقات هذا  .بالفعل يف فهرس املكتبة ويرتب هجائيا وفقا لرؤوس املوضوعات

ل جناء عن هذا الساالستغوقد تفضل بعض املكتبات . السجل متثل السجل ذاته

 من األفضل أنه إال التي تعتمد عليها، وتستعيض عنه بنسخة من قامئة رؤوس املوضوعات

 : أن تنشئ املكتبات سجل تحقيق موضوعيا عيل بطاقات لألسباب التالية

عي املستقل الفرصة للمكتبة للتوسع بطريقة ال تتيحها يتيح سجل التحقيق املوضو   1-

 .القامئة املطبوعة

 مرن ويحافظ عيل حداثته يف حني تتطلب أية طبعة جديدة يالسجل البطاق   2-

لقامئة رؤوس املوضوعات نقل كل ما سجل يف الطبعة السابقة إىل الجديدة وهذه 

 .عملية صعبة ومكلفة

 خاصة بعد منوه يف إنشاء قامئة برؤوس املوضوعات ييستفاد من السجل البطاق   3-

 .باملكتبة وميكن طبعها
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)الكتب(التصنيف
 ترتيب الكتب× 

 س موضوعاترؤو×× 

 اإلجراءات الفنية×× 

 1971 ، 1970النرشة املرصية للمطبوعات 

 اإلعداد الفني يف املكتبات لحسن عبد الشايف

 :بطاقة السجل املوضوعي

 املتفق عندما ننشئ بطاقات السجل املوضوعي نضع يف كل بطاقة رأس املوضوع 
 :  كل البيانات التاليةإىلومعه بعض 

 حوايش توضيحية للرأس املستخدم   1-
 ن والتي تعد منه إحاالت انظراملرتادفات للرأس املقن   2-
 الرؤوس املتصلة التي تعد منه ولها إحاالت انظر أيضا   3-
 الرؤوس األوسع التي تعد منها إحاالت انظر أيضا   4-
 املصدر الذي حصلت عليه منه الرأس املقنن   5-
 تاريخ إنشاء الرأس املقنن   6-
  هذا الرأسعنوان أول كتاب عن هذا املوضوع وتسبب يف إنشاء   7-
 .رقم التصنيف الشائع استخدامه يف املكتبة   8-
 

 

 

 

 

  

 .الخ يف هذا السجل.. ويجب توضيح التعريفات الشكلية الجغرافية والزمنية
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 :تحديد املوضوع  2-

إن تحديد موضوع الكتاب يعد من أهم الخطوات التي يقوم بها املفهرس وقد  

 ولكن يف أحيان كثرية قد يكون ذلك  تحديد املوضوع بسهولة ويرسإىليصل املفهرس 

 . درجة كبريةإىلمن الصعوبة 

 املفهرس يقوم بتتبع خطوات أساسية بحثا وراء املوضوع من خالل فإنلذلك  

 من إىل من املقدمة إىل من تخصص املؤلف إىل من العنوان البديل إىلصفحة العنوان 

وع الكتاب من خارج الكتاب  معرفة موضإىلصفحة املحتويات وأخريا قد يلجا املفهرس 

 من املراجع وعندما يقرر املفهرس إىل املفهرسني ذوي الكفاءات إىلسواء بالرجوع 

 يبلوره يف ألفاظ واضحة يرجع هذا الرأس الذي اختاره عيل أنموضوع الكتاب واستطاع 

قامئة رؤوس املوضوعات محاوال يف ذلك مطابقة ما استخدمه من ألفاظ للتعبري عن 

 الكتاب مع ألفاظ وتعبريات وتقنني مسمي املوضوع موضوع 

وبعد مراجعته ) Agriculture Botany(فمثال عندما يختار املفهرس رأس املوضوع  

 الرأس املقنن أن لسجل التحقيق املوضوعي الخاص باملكتبة وجد إىلللقامئة الرسمية 

حال إليه كام يف يف هذه الحالة تعمل بطاقة لهذا الرأس م) Botany , Economy(: هو

 : املثال
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 :عدد رؤوس املوضوعات املناسب للكتاب الواحد  3-

 يحدد بصورة قاطعة عدد البطاقات املوضوعية للكتاب أنال يستطيع املفهرس  

 رأسني إىلولكن قد يعرب رأس موضوع واحد عيل محتوي الكتاب وقد يحتاج . الواحد

 . ثالثةإىلموضوعني للكتاب 

ة احتياج الكتاب ألكرث من ذلك برصف النظر عن رؤوس املوضوعات ولكن يف حال 

 .املخصصة ويختار اقرب رأس موضوع عام يجمع هذه املوضوعات املخصصة

ويجب االهتامم باملداخل التحليلية املوضوعية التي تعد ألجزاء من كتاب  

 . ألهميتها

 :عالمات الرتقيم والرموز املستخدمة  4-

 : الرتقيم والرموز يف رؤوس املوضوعات كام ييلتستخدم بعض عالمات  

 . توضع األقواس بعد الرأس لتوضح بها صفة متيزه عن غريه من الرؤوس)      (

 )للكتب(التصنيف : مثل

Botany , economy 

X Agriculture Botany 
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 تستخدم يف حالة الرؤوس املقلوبة   -

 إدارةمثل املكتبات،  

 املجزأةتستخدم يف حالة الرؤوس   -

  تاريخ -مثل اململكة العربية السعودية  

 )يف بطاقة سجل التحقيق املوضوعي(إحالة انظر من   × 

 )يف بطاقة سجل التحقيق املوضوعي(إحالة انظر أيضا من  ×× 

 وتستخدم بعض االختصارات كاختصار اسم الدولة إذا تم التفريع منها 

 )S.A. -History(: مثال

 :املراجعة  5-

س املوضوعي البد من اتخاذ ليك نحافظ عيل حداثة رؤوس املوضوعات يف الفهر 

 أ نحقق األغراض التي نشأنمبدأ مراجعة الرؤوس املستخدمة يف الفهرس حتى نستطيع 

 التغيريات التي أهممن اجلها وأهمها تقديم خدمة مفيدة للمستفيدين وميكن ذكر 

 تعمل يف الفهرس املوضوعي ويف سجل التحقيق املوضوعي، كوضع رأس أنميكن 

 التعريف لرأس موضوع إىل رأس التحديد إضافة إىل قديم آخرمن موضوع جديد بدال 

 غري ذلك من التغيريات التي ميكن إدخالها عيل إىل..  توسيعهإىلمن اجل تحديد معناه 

  يجب مراعاة بعض األمور الهامةأنهعيل . املوضوعات يف الفهرس املوضوعيرؤوس 
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 تساعد املفهرس عيل هذا اإلجراء  عند تقرير رؤوس جديدة كاالستعانة باملراجع التي

مثل الكشافات والنرشات املتخصصة واملعاجم اللغوية وغريها عيل أن يتأكد من البداية 

 رأس املوضوع الجديد جديد بالفعل كل الجدة وليس اسم جديد ملوضوع قديم أن

 يكون التغيري لرؤوس املوضوعات يف أضيق الحدود ألنه إجراء مكلف أنحيث يفضل 

 . تكون هناك حاجة للتغيريأن والبد

ننا إوعندما نلمس عدم صالحية الرأس املستخدم يف الفهرس املوضوعي نهائيا ف 

 الرؤوس املستخدمة إىلميكن تحديد تاريخ انتهاء استعامله ونستخدم إحاالت لإلشارة 

 : مثال. وتواريخها

 

 

 

 

كن أن نضع ورقة ذا اكتسب رأس موضوع جديد اعرتافا واستقرارا فإننا ميإكذلك  

لجديد وال بيضاء فوق البطاقة املستخدمة لرأس املوضوع القديم ونكتب عليها الرأس ا

 .داعي لتغيري املتابعات

 البيبلوجرافيات

 انظر أيضا

 1972الوراقة حتى 
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 :القواعد املقننة لرؤوس املوضوعات: سادسا

  الهجايئن تعتمد عيل قواعد مقننة وواضحة يف الفهرس املوضوعيأالبد للمكتبة  

 .عاتوذلك عند اختيار رؤوس املوضو

 :األجنبية) Cutter(قواعد كرت   1-

 لرؤوس املوضوعات هي القواعد األساسـية التـي ال يـزال )Cutter(تعترب قواعد كرت  

يعتمد عليها أساسا يف إعداد الفهرس املوضوعي الهجايئ يف كثري من املكتبـات فهـي أول 

وقـد اعتمـد محاولة إلنشاء مجموعة من القواعد العامة لرؤوس املوضـوعات الهجائيـة 

وقد صدرت الطبعة األويل مـن هـذه . عليها معظم القواعد مثل قواعد مكتبة الفاتيكان

 والطبعـة األخـرية صـدرت م1876سنه ) Rules for a dictionary catalogue: (القواعد بعنوان

اختيـار الـرؤوس :  قاعدة تتناول نقطتـني أساسـيتني هـام28 وعدد قواعد كرت م1904سنه 

والقاعـدة الرئيسـية التـي  .ت بني الرؤوس وقد اهتم كرت بالنقطـة الثانيـةوعرض العالقا

يدخل الكتـاب تحـت رأس موضـوعه  "161تزال مستخدمة هي القاعدة  وضعها كرت وما

 األخـرىوقـد تناولـت القواعـد "  يشتمل عيل ذلك املوضوعإىلوليس تحت رأس القسم 

ـرؤو س وأشــكالها واإلحــاالت قواعــدها وأساســيته يف رؤوس املوضــوعات كاختيــار اـل

 ولـيس مـن .  يف الرتتيـب الهجـايئاملشـتتةوقواعدها وكيف أنها تـربط بـني املوضـوعات 
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 نستغني عن أنالرضورة عيل املكتبات االرتباط بكل ما جئ يف قواعد كرت بل إنها ميكن 

 مامرسات أخري أكرث حداثة ومنطقية مثل القواعد التي ترد يف كتب إىلبعضها بقواعد 

فهرسة العملية مثل كتاب هيكن عن رؤوس املوضوعات وكتاب كوتس عن الفهارس ال

 . املوضوعية

 : العربيةأمانقواعد   2-

 العربية لرؤوس املوضوعات والتي قدمها الدكتور محمد محمد أمانتعترب قواعد  

 هذه القواعد تقد إن قاعدة مرجعا للمكتبات العربية يف هذا املوضوع حيث 22 يف أمان

 تاريخية وثقافية وخصائص أساسية للغة العربية وتحليال للكلامت املوضوعية اساتدر

العربية املستخدمة يف بعض املراجع العربية ويف الفهارس العربية وتناولت أيضا قواعد 

 تسجل أنأمان شكل وبناء رؤوس املوضوعات والتفريعات وأخريا تستطيع أية مكتبة 

رار العمل عيل ء فهرسها املوضوعي فتضمن بذلك استماملامرسات التي اتبعتها يف بنا

 .أسس سليمة وموحدة
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 :القوائم القياسية لرؤوس املوضوعات: سابعا

حاالت تشتمل القوائم املطبوعة لرؤوس املوضوعات عيل رؤوس املوضوعات واإل 

التي تستخدم والتي يجب عملها يف الفهرس وهي تفيد يف اختيار رؤوس املوضوعات 

ثابتة يلتزم بها املفهرس باستمرار فيدخل كتب املوضوع الواحد تحت رأس وفق خطة 

موضوع واحد ومقنن وهذه القوائم تساوي جداول التصنيف من ناحية وتساوي قواعد 

 عند إليهجوع رالفهرسة من ناحية أخري وهي أيضا مرجع ينبغي عيل املفهرس ال

 .الحاجة

 : إىل )Standard(وتنقسم قوائم رؤوس املوضوعات القياسية  

 .قوائم رؤوس موضوعات شاملة   1-

 .قوائم رؤوس موضوعات متخصصة   2-

 قوائم رؤوس موضوعات خاصة   3-

 :قوائم رؤوس موضوعات شاملة  1-

وعادة ما تستخدم . وهي تلك التي تشتمل عيل رؤوس موضوعات املعرفة البرشية 

التي تشتمل عيل مجموعات قوائم رؤوس املوضوعات الشاملة يف املكتبات الشاملة 

 .كبرية ومتعددة مثل املكتبات العامة واملكتبات املدرسية واملكتبات القومية الكبرية
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 :قوائم رؤوس موضوعات متخصصة  2-

وهي قوائم متخصصة ألنها تقترص يف تخطيطها عيل مجال واحد بعينه من  

 . مجاالت املعرفة البرشية

 :قوائم رؤوس موضوعات خاصة  3-

تكون خاصة عندما توجه لفئة معينه من القراء مثل قامئة رؤوس املوضوعات و 

اول هذه نوسنت.  مبعني أخر موجهة لفئات محددة من القراءأي املعوقني إىللألطفال 

القوائم لرؤوس املوضوعات الشاملة واملتخصصة والخاصة من خالل تناولنا لقوائم 

 . رؤوس املوضوعات األجنبية والعربية

 :األجنبيةاملوضوعات  قوائم رؤوس   )أ(

 :الشاملة القوائم  1-

 من القوائم املطبوعة برؤوس املوضوعات وخاصة األجنبية لنصيب اللغات نكا 

اللغة اإلنجليزية عدد ال بأس به وهي حسب الرتتيب التاريخي التصاعدي لظهور تلك 

 :القوائم النموذجية الشاملة كاأليت

 :األمريكية لرؤوس املوضوعاتقامئة جمعية املكتبات   -أ

تعد هذه القامئة أول قامئة لرؤوس املوضوعات القياسية األجنبية  

 وضعت أساسا لتلبية احتياجات املكتبات العامة املتوسطة الحجم حيث
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  .م1911 م وصدرت الطبعة الثالثة واألخرية سنه 1895 صدرت الطبعة األويل سنه 

 أنها أوضحت إىل أن أهميتها ترجع إالآلن ولقد فقدت هذه القامئة حداثتها ا 

 عيل القوائم التالية من تأثريهاأهمية استخدام رؤوس املوضوعات القياسية كام كان لها 

 .حيث أشكال رؤوس املوضوعات

 :قامئة مكتبة الكونجرس لرؤوس املوضوعات  -ب

ة برؤوس م بدأت مكتبة الكونجرس يف الواليات األمريكية يف نرش قامئ1909منذ عام  

 الطبعة إىلاملوضوعات املستخدمة يف فهارسها القاموسية ولقد وصلت بطباعتها 

 .السابعة وتوجد أخري تحت اإلعداد

وتعد هذه القامئة من اشمل قوائم رؤوس املوضوعات كام أنها أهم قوائم رؤوس  

 .اآلن حتىاملوضوعات التي صدرت 

مرار عن طريق املراجعة الدورية  املحافظة عيل حداثتها باستإىلوترجع أهميتها  

 والحذف والتي تصدر يف مالحق بعد كل طبعة من طبعاتها كم ترجع باإلضافةلها 

 رؤوس املوضوعات بها هي تلك التي تستخدم يف البطاقات املطبوعة أن إىل أهميتها

 مكتبة يف العامل ترغب يف الحصول عليها أيملكتبة الكونجرس واملتوفرة للبيع لدي 

 .) مناذج بطاقات مكتبة الكونجرسانظر(
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 تنجح أنوتعترب هذه القامئة يف كل مجاالت املعرفة البرشية وهي قامئة استطاعت 

 .وتثبت وجودها ملسايرتها للتطور واملحافظة املستمرة عيل تحديث محتوياتها

وبم ان هذه املدة طويلة يف . وبني الطبعة واألخرى فرتة زمنية تقدر بثامين سنوات 

 القامئني عليها من املسؤولني يصدرون للقامئة مالحق كل فإن واألخرىغيري الطبعة ت

 . حذف منهاوما مبا جد أشهرثالثة 

وتستخدم هذه القامئة يف املكتبات الكبرية مثل املكتبات القومية واملكتبات العامة  

ومن مميزاتها الكبرية كام ميكن للمكتبات الجامعية واملكتبات املتخصصة االعتامد عليها 

وقد .  تعطي بجوار الرؤوس الهامة رقم التصنيف املستخدم يف مكتبة الكونجرسأنها

وضعت الرؤوس يف هذه القامئة بالحروف السوداء أيضا توضع التعريفات الهامة لهذه 

 )انظر رموز اإلحاالت املستخدمة والنامذج(الرؤوس 

Sa=See also 
X = Refer from (see) 

Xx= Refer from (see also) 

 

 

 

Languages, artificial 

Sa American (Artificial Langue) 

X Artificial Languages. 

XX Languages, Universal. 
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 .رؤوس املوضوعات املستخدمة مناذج لبطاقات مكتبة الكونجرس موضح بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)منوذج 

Abu al-fadi, Muhammad.abd al – Fattah.

القاهرة،. االستعامر الجديد والدول النامية، ملحمد عبد الفتاح أبو الفضل

 م 1969املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 

 :  بطاقة لكتاب له رأس موضوع واحد هو1-

1- Imperialism – Addresses. Essays lectures.

 (2)منوذج 

Hatum, Nur al- Din.

البحوثالقاهرة معهد . حركة القومية اإليطالية تأليف نور الدين حاطوم

 .1971 سات العربية، قسم البحوث والدراسات القومية،اوالدر

 :   بطاقة لكتاب له رأس موضوع واحد هو2-

1- Italy – History – 19th Century
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 (3)منوذج 

Abd al – wahid, mustafa.

 الكتابعامئة، أوضاعة وخصائصه يف ضوءدأهدافه و: املجتمع اإلسالمي

 مرص، مطبعة دار التأليف1الطبعة . مصطفي عبد الواحد) تأليف(والسنة 

1970  

 : بطاقة لكتاب له رأسا موضوعيني هام  3-

1- Sociology, Islamic

2- Religious life (Islam) 

 (4)منوذج 

Al- Sadiqi al- Tihranl, mahammad.

 )Card2.. (لبشارات واملقارنات بني القران والعهدينا

 : بطاقة لكتاب له أربعة رؤوس موضوعات  4-

1-  Islam – Relations- Judaism

2-  Judaism- Relations- Islam

3-  Islam – Relations – Christianity

4-  Christianity and other religions- Islam 
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 :قامئة سريز لرؤوس املوضوعات  -ج

 حاجة املكتبات الصغرية يف أمريكا لقامئة لرؤوس إىليرجع ظهور هذه القامئة  

مكتبات عاملية تدعو  قامت أخصائية املوضوعات تناسب موضوعاتها املحدودة ولذلك

 موضوعات تالئم ظروف هذه بإعداد قامئة رؤوس) Minnie Earl Sears مني ايرل سريز(

وقد قامت سريز بتحرير الطبعات  م1923املكتبات الصغرية وظهرت الطبعة األويل منها 

ت عام  الطبعة العارشة التي صدرإىلووصلت بطبعاتها  1933 - 1923الثالث األويل من 

 ).Barbara marietta westbyبربارا ماريتا وستباي ( والتي أعدتها السيدة م1972

 وخاصة وتعترب قامئة سريز من أفضل القوائم التي تستخدم يف املكتبات الصغرية 

 جانب استخدامها كمرجع لداريس علم الفهرسة إىلاملكتبات العامة واملدرسية 

 . املوضوعية

الصغرية وزودت  من القوائم املستخدمة يف عدد من املكتبات وقد جمعت هذه القامئة 

  مكتبات وهي أستاذة كتبتها مبقدمة ممتازة عن رؤوس املوضوعات والفهرسة املوضوعية

 Isabel( ستيفنسون مونرو إيزابيل أصدرتوقد .  رؤوس املوضوعاتإعدادتفيد كثريا يف 

Stevenson Monro (تصنيف ديوي وقد شملت أرقام للرؤوس م مضافا1939  سنهالطبعة الرابعة ،

  جانب املكتبات الصغرية ولقد إىل املكتبات املتوسطة 1950 يف الطبعة السادسة القامئة
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 وطبق ذلك الحذف ألرقام م1965صدرت الطبعة التاسعة خالية من أرقام تصنيف ديوي 

 .م1972التصنيف أيضا عيل الطبعة العارشة التي صدرت عام 

 تكتب عيل جانب واحد من الصفحة ويرتك أنهاوالصفة العامة لهذه القامئة  

 حذف يحدث فيساعد هذا إىل أ تغيري يطرأي ليك تكتب كل مكتبة اآلخرالجانب 

ات املذكورة رشاداملفهرس عيل أقلمة القامئة حسب ما يتطلبه منها مستخدما يف ذلك اإل

ملراجعة رؤوس املوضوعات املستخدمة يضا ونستخدم هذه القامئة أ. يف استخدام القامئة

ات إرشادنظر أ(لرؤوس املوضوعات املقننة  جانب أنها أداة مرجعية إىليف املكتبات 

وتستطيع املكتبات استخدام كل من قامئتي سريز ومكتبة ) القامئة والنموذج املختار

لكونجرس  تستخدم املكتبة الصغرية قامئة مكتبة اأن جنب فيمكن إىلالكونجرس جنبا 

 .بالنسبة ملجال موضوعي وتستخدم قامئة سريز لبقية املوضوعات

 : القوائم املتخصصة  2-

وهي القوائم التي تضم رؤوس موضوعات متخصصة يف مجال معني من مجاالت  

 :شهرهاأاملعرفة البرشية و

 قامئة فويجت للطبقية. 

 قامئة بيتوس للرتبية. 

 ات املتحدةقامئة املكتبة القومية الطبية بالوالي. 
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 :القوائم الخاصة  3-

 بهدف إىلونعني بذلك أنها قوائم تضم رؤوس موضوعات خاصة بفئة معينه  

 :شهرهاأمعني من اجله أنشأت القامئة و

 قامئة ماجريت مان لكتب األطفال. 

 :   قوائم رؤوس املوضوعات العربيـة )ب(

عات عربية ميكن  ال توجد حتى اآلن قامئة رؤوس موضوأنهلعله من سوء الحظ  

 هو السبب املبارش لعدم األداةالعمل عيل أساسها ورمبا كان عدم وجود مثل هذه 

 .إعداد فهارس موضوعية يف املكتبات العربية

 عدد  يفإال يبلوجرافيات العربيةب الإىلومل تستخدم رؤوس املوضوعات يف الفهارس  

 وتستخدم 1967-1962" العربيةالكشاف التحلييل للصحف واملجالت ": وأشهرهاقليل منها 

 يف فهارسها كاملكتبة املركزية ببغداد ومكتبة بعض املكتبات العربية لرؤوس املوضوعات

وتحاول هذه املكتبات إنشاء قوائم . األمريكية يف بريوتالجامعة األردنية والجامعة 

ريها  عربية كام تحاول بعض املكتبات باململكة العربية السعودية وغلرؤوس موضوعات

انظر (من البالد العربية العمل عيل إيجاد مثل هذه القوائم من قبل بعض املتخصصني 

 ).قامئة رؤوس املوضوعات بامللحق الثاين
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 قوائم رؤوس املوضوعات املتخصصة والخاصة فنجد أيضا بعض إىلوننتقل اآلن  

خطيط القومي املحاوالت العربية منها القامئة التي صدرت عن مركز الوثائق مبعهد الت

بالقاهرة وهي دليل للفهرسة املوضوعية املستخدمة يف مركز الوثائق يف نسختني 

 .حداهام باإلنجليزية واألخرى بالعربيةإ

 املالية دارةكذلك نجد بيبلوجرافيات الكتب العربية الصادرة يف مجاالت علوم اإل 

 .هرةواالقتصادية والتي نرشها مركز التوثيق العلوم اإلدارية بالقا

 : قامئة رؤوس املوضوعات العربية الكربى

العربية  خدمة الفهرسة املوضوعية يف املكتبات إىلتهدف هذه القامئة العامة  

 رأس موضوع وإحالة 18.500الكبرية، ولذلك تشتمل هذه القامئة يف طبعتها األويل عيل نحو 

، ثم 1985القامئة عام  إحالة أنظر، وقد صدرت الطبعة األويل من 5500انظر منها حوايل 

 .1993صدرت طبعة ثانية عام 

حتى الحادية وتدور الفذلكات من األويل " فذلكة" القامئة مبقدمة تضم عرشين أتبد 

 كيفية التحليل إىلللفهرس عرشة حول أساسيات رؤوس املوضوعات، وهي مبثابة دليل 

انية عرشة والثالثة عرشة ما الفذلكات الثأ .املوضوعي ألوعية املعلومات برؤوس املوضوعات

والفذلكات من الرابعة عرشة . فهام حول واقع قوائم رؤوس املوضوعات األجنبية والعربية

  الهدف من القامئة ومحتوياتها،: هي عرض ودليل الستخدام القامئة، وتتناولحتى العرشين 
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عات التي ترد  للتفريأولهام: قسمني إىلثبت بالتفريعات التي ترد بعد املكان وهو مقسم 

 واملحافظات، والثاين للتفريعات التي ترد تحت تحت القارات واألقاليم والدول والواليات

هيه، ثبت باملوضوعات التي جاملدن، ثبت بالتفريعات الشكلية ، ثبت بالتفريعات الو

ثبت بأهم رؤوس املوضوعات التي تستخدم فيها الصفة الدالة عيل  تفرع جغرافيا،

 . ليها القامئةإا قامئة بأهم املصادر التي استندت الجنسية وأخري

وتعتمد القامئة عيل عدد من القواعد العامة لرؤوس املوضوعات حيث اختيارها  

جاءت هذه القواعد ضمن وقد . وصياغتها وتجزئتها فضال عن اإلحاالت وترتيب املداخل

 . الحادية عرشة إىل من الخامسة الدراسة التي تتصدر القامئة وهي تشغل الفذلكات

 إىل القامئني باإلعداد يشريان فإنوفيام يتعلق بقواعد االختيار لرؤوس املوضوعات  

 :ما ييل

اخرت رأس املوضوع املخصص إىل املبارش إىل املحدد الذي ينطبق عيل موضوع   -  أ 

 .الكتاب املفهرس بدقة

ديك ونظرائه من اخرت رأس املوضوع الجامع الذي ينسحب عيل العمل الذي يف ي   -ب

 .الكتب يف نفس هذا املوضوع

 .اخرت الصيغة املوحدة لرأس املوضوع  -ج

 .اخرت الصيغة األكرث شيوعا  -د
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 :صيغ رؤوس املوضوعات

 :الصيغ التالية من رؤوس املوضوعاتاستخدمت القامئة  

 :رأس املوضوع البسيط  -أ

اإلضاءة، : ن األمثلةوم.  لفظ واحدإىلوهو التعبري عن املوضوع بكلمة واحدة  

  .األمانة، الرسم، اللوزتان، الفالحون، الشعائر، املختربات، األسعار

 :رأس املوضوع املركب  -ب 

 : كلمتني بينهام رابطإىلوهو الذي يتكون من كلمتني فقط  

 :هومن مناذجمركب من كلمتني،   1-

 : املضاف واملضاف إليه 

  عامل األإدارة: مثل

 محاكم األحداث 

 لصفة واملوصوف ا

 املكتبات العامة : مثل

 الهندسة املدنية 

 مركب من كلمتني بينهام رابط   2-

 حرف عطف  
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 الخري والرش : مثل

 األرشيف واملحفوظات  

 حرف جر 

 العرب يف إرسائيل : مثل

 االنزالق عيل املاء  

 : رأس املوضوع املعقد -ج

 صيغ لغوية يتألف هذا الشكل من عدة كلامت وأحيانا من عدة  

 اإلسعافات األولية عند اإلصابة واملرض  : مثل  

 السلك الدبلومايس والقنصيل    

  واألرباح دارةاشرتاك العاملني يف اإل   

 :رأس املوضوع املقلوب  -د

 مفصوال بينهام األخرى الكلامت إىليت الكلمة األساسية أوال تليها الكلمة أحيث ت 

 .بفاصلة داللة عيل القلب

 الكهرباء، توزيع  : لمث 

 الفقه اإلسالمي، أصول    

 السكر، قصب    
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 :أسامء األعالم كرؤوس موضوعات  - ه

األشخاص، الهيئات، الدول، األنهار، الجبال، (ال تتضمن القامئة حرصا ألسامء األعالم  

  بعض األمثلة عند تناولإىلسوف نشري ( وإمنا مجرد أمثلة فقط .الخ ... الفواكهأسامء 

 .)رؤوس املوضوعات املفاتيح

 :  التفريعات

 لوهي كملألوفة يف قوائم رؤوس املوضوعات، تشتمل القامئة عيل التفريعات ا 

 .والجغرافية والتاريخية والوجهيةالتفريعات الشكلية 

 : التفريع الشكيل -أ

 يف مقدمة الدراسة عيل ثبت هجايئ بالتفريعات الشكلية، مع 16تشتمل الفذلكة  

 إىل بالنسبة لكل أي بعض هذه التفريعات ميكن استخدامه استخداما عاما، أنظة مالح

 معظم رؤوس املوضوعات 

 ببلوجرافيات  : مثل

 دوائر معارف  

 دوريات  

 معاجم 

 . مع موضوعات بعينهاإال ال يستخدم أيوالبعض األخر قليل االستعامل، 
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  قياسية أرقام : مثل

  معامل أدلة 

 مضابط  

 عينات مناذج و 

ن مناذج التفريعات الشكلية ترد يف العادة يف أماكنها بالرتتيب أوجدير بالذكر  

 الهجايئ ألغراض بيان كيفية االستخدام 

 معاجم  : مثل

 يستخدم كتقسيم بعد أسامء اللغات واملوضوعات  

 معاجم  - معاجم ؛ الطب - اللغة العربية : مثل

 القواميس  القاموس؛ 

   املراجع؛اللغات 

 :التفريع الجغرايف -ب

األويل تفريع املوضوع باملكان :  إتباع طريقتني يف التفريعإىلتشري مقدمة القامئة   

وهذا هو الغالب عندما تكون األهمية الغالبة للموضوع واألهمية الثانوية كام هو 

الحال يف موضوعات العلوم البحتة والتطبيقية والفنون وغريها من املوضوعات التي ال 

 أن هذا إىلوطن لها، وعادة ما توجد حاشية حدية بني قوسني بعد رأس املوضوع تشري 

 .جغرافياه املوضوع ميكن تقسيم
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 )يقسم جغرافيا(اإلخراج اإلذاعي  : مثل

 )يقسم جغرافيا(التفرقة العنرصية  

كام ) 18انظر الفذلكة (ويوجد ثبت بأهم رؤوس املوضوعات التي تفرع جغرافيا  

بأهم رؤوس املوضوعات التي تستخدم فيها الصفة الدالة ) 19فذلكة  (خرآيوجد ثبت 

 .  استخدام صفة الجنسيةإىلوحيث يرد بعض الرؤوس بالقامئة ما يشري . عيل الجنسية

 )تستخدم الصفة الدالة عيل البلد(القضاة  : مثل

 )تستخدم الصفة الدالة عيل الجنس (دباأل 

ملكان باملوضوع وهو الغالب عندما يكون املكان ما الطريقة الثانية فهي تفريع اأ 

 االجتامعية أكرث أهمية من املوضوع كام هو الحال يف كثري من موضوعات العلوم

 .والتاريخ والجغرافيا

 والدول بالتفريعات التي ترد تحت القارات واألقاليم) أ/15فذلكة (ويوجد ثبت  

فريعات التي ميكن أن ترد تحت بالت) ب/15(والواليات واملحافظات، كام يوجد ثبت 

م املوضوع كتفريع  استخداإىليشري   يوجد بجسم القامئة ماأنهأسامء املدن ويالحظ 

 .بعد اسم املكان

 املباين العامة : ومن األمثلة

 انظر أيضا أسامء الدول واملدن متبوعة بالتقسيم  
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 ملباين العامة ا - املباين العامة ؛ القاهرة - السعودية: املباين العامة مثل

 ) يقسم جغرافيا(املكتبات 

 الخ .. . انظر أيضا التزويد

 - املكتبات ؛ القاهرة - الرياض: وأيضا أسامء املدن متبوعا بالتقسيم املكتبات مثل 

 املكتبات 

 : التفريع الزمني -ج

 التاريخي الفرتة التي يعالجها وعاء املعلومات، فقد تكون إىليعكس التفريع   

 إىل حقبة إىلالعلمية داخل الوعاء يف حدود زمنية معينة متتد عيل مدي عرص املادة 

 .دبوأسامء الدول مجال خصب للتفريعات التاريخية، كذلك موضوع األ..  سنةإىلقرن 

  تاريخ -مرص  : مثل

 العرص األموي  - تاريخ - مرص  

 الثورة العرابية  - تاريخ - مرص 

 لعرص الجاهيل ا - تاريخ -  العريبدباأل :ومثل

 صدر اإلسالم  - تاريخ -  العريبدباأل 

 العرص األموي  - تاريخ -  العريبدباأل 
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 إىلوتعترب الثورات واملواقع الحربية واألحداث التاريخية تفريعات من تاريخ الدولة 

 . تكون بذاتها رأس موضوع مستقلأناملنطقة، وميكن 

 م  869ثورة الزنوج  : مثل

 ية الثانية الحرب العامل 

 :التفريع الوجهي  -د

خاللها  زاوية عولج املوضوع من إىليعكس التفريع الوجهي وجهة نظر محددة  

 يف صلب القامئة وهي ليست من صلب املوضوع نفسه، ومن ثم فانه ال يدرج هو األخر

 عيل سبيل املثال والتمثيل وعيل الرغم من صعوبة حرص كافة التفريعات الوجهية إال

) 17فذلكة (التفريعات يقاس عليها  ثبت بعينه من هذه إدراجفضل صاحبا القامئة فقد 

 تحت موضوع إال والبعض قد ال يستخدم  بعضها يشيع استخدامهأن إىلمع اإلشارة 

 . واحد

 ومن األمثلة 

 أجهزة أمان 

 استهالك

 تجارب

 توثيق

 فسيولوجيا 
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 : رؤوس املوضوعات املفاتيح وتفريعاتها

 املرشحة عيل قامئة بالرؤوس املفاتيح وتفريعاتها) 14فذلكة (ة القامئة تشتمل مقدم 

 : وهي. للقياس

  العريب دباأل  دباأل

 اللغة العربية اللغة 

 مرص ؛ السعودية  الدول 

 القاهرة ؛ الرياض العواصم 

 محمد بن عبد الوهاب  شخصية دينية 

 جامل عبد النارص  شخصية سياسية 

 ه حسني ط ية عربية أدبشخصية 

 ويليام شكسبري ية أجنبية أدب شخصية 

  أفالطون شخصية فلسفية 

 محمود مختار  شخصية فنية 

 : اإلحاالت

 إىلمدخل  تحويل القارئ من إىلتشتمل القامئة عيل شبكة من اإلحاالت تهدف  

فيام بينها لتحكم   تتكاملاإلحاالت، وهذه الشبكة تضم فئات مختلفة من آخرمدخل 

 :  التايلوهي عيل النحو. وعات وتتغلب عيل نقائصهارؤوس املوض
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 :إحالة انظر املحددة -أ 

 الصيغة املستعملة، إىلوتستخدم هذه اإلحالة لإلحالة من الصيغ غري املستعملة  

 : ومن أمثلتها

 األرسة   :انظر العائلة  

 األحياء، علم  :انظر البيولوجيا  

 حفظ  -  األسامك: انظر حفظ األسامك  

 : إحالة أنظر أيضا املحددة  -ب 

وهي تربط بني رأسني مستخدمني بينهام صلة موضوعية منطقية وهي محددة   

 :  رؤوس بذاتها مخصصة ومعينة وليست إحالة عامة مطلقة ومن أمثلتهاإىلألنها تحيل 

 األسمدة 

 انظر أيضا  

 البوتاسيوم ؛ الجري ؛ الفوسفات ؛ الكيمياء ؛ الزراعة ؛ النرتات   

 :  اإلحاالت العامة - ج

بالذات عيل نحو ما يقوم به النوعان السابقان، بل تشري ء  يشإىلوهي ال تحيل  

 .ت عامة عيل سبيل املثال والتمثيل مفرداإىل

 الفواكه: ومن أمثلتها 
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مل يرد بالقامئة أسامء جميع الفواكه وميكن إضافتها واستخدامها عند الحاجة مثل  

 ك التفاح 

 : ة أنظر منإحال  - د

وذلك ألحكام ×  مسبوقا برمز إليه وضع املحال منه تحت املحال إىلوهي تشري  

عملية الربط بني املحال منه واملحال إليه يف إحالة انظر املحددة التي تحيل رأسا غري 

  الرأس املستخدم إىلمستخدم 

 الرتفية: مثل

 الرتويح ؛ التسلية  × 

  الرتفيه إىل الرتفيه ومن التسلية إىلن الرتويح وذلك معناه إعداد إحالة انظر م 

 :  إحالة أنظر أيضا من- ه

وهي للربط بني املحال منه واملحال إليه يف املوضوعات ذات الصلة واملستخدمة  

. نظر أيضا منأللتميز بني انظر من، و×× نظر أيضا، ومن هنا يستخدم الرمز أيف أحوال 

 األطفال : ومن أمثلتها

 ؛ األرسة ؛ األمومة اآلباء ×× 

  األطفال إىلوهذا يعني إعداد إحالة انظر أيضا من اآلباء  
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  األطفال إىلومن األرسة 

  األطفال إىل ومن األمومة 

 : الحـوايش

 :  نوعنيإىل تنقسم الحوايش يف القامئة  

 :  حوايش حدية-أ

 .جغرافيا إمكانية تقسيمه إىل تشري إىلتحدد املجال الذي يستخدم فيه الرأس  

 الحوايش التي تعمل عيل التفريق بني املعاين املختلفة للفظ الواحد أمثلةومن  

 :  اللفظ بعد رأس املوضوع بني قوسني ما ييلإليهبإضافة املجال الذي ينتمي 

 )فقه إسالمي(الحدود 

 )رياضيات( التكافؤ 

 )كيمياء(التكافؤ 

 الرأس جغرافيا بني قوسني بعد  إمكانية تفريعإىل الحوايش التي تشري أمثلةومن  

 :الرأس نجد ما ييل

 )تستخدم الصفة الدالة عيل البلد(االستعامر 

 )يقسم جغرافيا(التأميم 
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 : حوايش تفسريية -ب 

وهي ترد عيل شكل فقرة تحت رأس املوضوع وليس بني قوسني كام هو الحال يف  

لحال التي ترد فيها والتمييز الحوايش السابقة، ويقصد بها بيان كيفية استخدام الرأس وا

 . بينه وبني رؤوس قريبة منه يف املعني

 األرقام القياسية : مثل  

 عاملإما األ.  التي تتناول كيفية إعداد واستخدام األرقام القياسيةعامليستخدم لأل 

التي تتناول األرقام القياسية ملوضوع معني فتدرج تحت املوضوع متبوعا بالتقسيم 

 .األرقام القياسية - األجور: اسية مثلاألرقام القي

 :  الرتتـيب

رتبت املداخل يف القامئة ترتيبا هجائيا حسب ترتيب حروف اللغة العربية يف  

وترتب التفريعات بعد الرؤوس ترتيبا هجائيا . املرشق العريب وفقا لطريقة كلمة بكلمة

 .فيام عدا التفريعات الزمنية التي ترتب ترتيبا زمنيا

 : مثلة عيل الرتتيب الهجايئ للتفريعاتومن األ

 التاريخ 

 تدوين انظر التاريخ - التاريخ

 جمعيات  - التاريخ
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 فلسفة  - التاريخ

 مصادر - التاريخ

 مقاالت ومحارضات  - التاريخ

 : عيل الرتتيب الزمني للتفريعات الزمنيةاألمثلةومن 

  التاريخ - الشعر العريب 

 عرص الجاهيل  ال- التاريخ -الشعر العريب 

  املخرضمون- التاريخ -الشعر العريب 

 اإلسالم صدر - التاريخ -الشعر العريب 

 العرص األموي -  التاريخ-الشعر العريب 

 العرص العبايس  -  التاريخ-الشعر العريب 

برصف وقد جري ترتيب امتدادات الرأس املزودة بعالمات الرتقيم ترتيبا هجائيا  

 يم، وقبل امتدادات الرأس بدون عالمات ترقيمالنظر عن عالمة الرتق

 :  مثل

 )تستخدم الصفة الدالة عيل البلد(الصحف 

 إعالن انظر اإلعالن بالصحف  - الصحف

 باعة انظر باعة الصحف - الصحف
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 تقارير  - الصحف

 إدارةتنظيم و - الصحف

 كشافات  - الصحف

 محاسبة - الصحف

 الصحف السعودية 

 ضة رالصحف املعا

 . طبقا للحروف التي متثلها رغم كتابتها بالرمزأيتب األرقام وفقا لنطقها وتر 
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 قامئة مخترصة لرؤوس املوضوعات الشائعة االستخدام يف املكتبات

 

 

 

 أحزاب سياسية آباء

 إحصاء آبار

 أساليب - إحصاء ابتكار

 تحلييل - إحصاء أبجدية

 تعلم وتعليم - إحصاء أبطال

 ل ومتارين مسائ - إحصاء أبنية

 إحصاء ريايض أثاث

 إحصائيات   آثار

 أحالم  اثنا عرشية

 أخبار ومخربون أجناس

 اختبارات وقياسات تربوية  احتكارات

  اخرتاعات 

أ
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 إدارة عامة أخراج

 إدارة مالية أخشاب

 إدارة محلية إخشيديون

 إدارة مدرسية أخالق

 أدب  فلسفية-أخالق 

 تاريخ ونقد - أدب كتب مدرسية  - أخالق

 رسائل  -  عريب-أدب  مذاهب  - أخالق

 فلسفة - أدب مقاالت - أخالق

 مجموعات - أدب أخالق اجتامعية 

 مذاهب - أدب أخالق إسالمية 

 مقاالت - أدب أخالق سياسية 

 أدب شعبي إخوان مسلمون

 أساليب - أدب عريب إدارة

 أمثال - أدب عريب فلسفة - إدارة

 بيبلوغرافية - أدب عريب لإدارة أعام

 تاريخ ونقد - أدب عريب إدارة أفراد

 تراجم - أدب عريب إدارة صناعية
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 إدراك تعلم وتعليم - أدب عريب

 أدوات   جمعيات-أدب عريب 

 أدوية  حكم-أدب عريب 

 إذاعة  خطابة-أدب عريب 

 أراض دوريات - أدب عريب

 أردن رسائل - أدب عريب

  آثار - أردن ةفلسف - أدب عريب

 تاريخ - أردن فهارس  - أدب عريب

 جغرافية - أردن مجموعات  - أدب عريب

 رحالت ووصف - أردن مختارات - أدب عريب

 سكان - أردن مذاهب - أدب عريب

 سكان - أردن مقامات - أدب عريب

 سياسة وحكومة - أردن مقامات - أدب عريب

 إرشاد نوادر وفكاهات  - أدب عريب

 إرشاد اجتامعي دب عريب مقاالت أ

 إرشاد زراعي أدب مقارن

  أرشيف ادخار
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 إسعافات أولية  أرصاد جوية

 إسكان ارض

 إسكان أرقام، انظر أعداد

 إسالم أزهار

 أحكام سلطانية - إسالم أزياء

 أحوال شخصية  - إسالم أزياء سعودية

 أخالق، انظر أخالق إسالمية  - إسالم أساطري

 أدعية - إسالم  عربيةأساطري

 أطالس - إسالم استاتيكا، انظر علم الجامل

  أعياد - إسالم استثامر

 إلهيات - إسالم إسرتاتيجية

 بيبلوغرافية  - إسالم استعامر

  تاريخ -إسالم  استهالك

 تراجم - إسالم استرياد

 تربية وتعليم  - إسالم أرسة 

 تركات  - إسالم اسرشاق

 ترشيع - إسالم أسعار
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 كتب مدرسية  - إسالم ترشيع - إسالم

  مؤمترات-إسالم  تعليم وتعليم - إسالم

 مجموعات  - إسالم جمعيات - إسالم

 مختارات  - إسالم حضارة - إسالم

 معاجم  - إسالم دوريات - إسالم

 معامالت  - إسالم رسائل - إسالم

 مقاالت - إسالم زواج - إسالم

 موسوعات  - مإسال طالق - إسالم

 مرياث  - إسالم عبادات - إسالم

 نبوات  - إسالم عقائد - إسالم

 ضامن اجتامعي–إسالم  عقوبات - إسالم

 إسالم واجتامع فتاوى - إسالم

 إسالم وأدب  فرائض - إسالم

 إسالم واشرتاكية  فرق - إسالم

 إسالم واقتصاد  فقه - إسالم

 عية إسالم وخدمة اجتام فهارس - إسالم

 إسالم ودولة  قصص - إسالم



 
 مهارات الفهرسة املوضوعية وصياغة رؤوس املوضوعات

 

 

 

 
 76   

 

 اشرتاكية إسالم وسياسة 

 اشرتاكية يف إفريقيا إسالم وعلم 

 اشرتاكية يف األدب إسالم ومسيحية 

 اشرتاكية يف مرص إسالم ويهودية 

 اشتقاق أسلحة 

 أشجار أسلحة نووية 

 أشعرية أسامء 

 أشغال يدوية أسامء عربية 

 أشوريون إسامعيلية

 إصالح زراعي أسامك

 أطالس  أسمدة

 أطالس تاريخية أسمنت

 أطباء أسنان

 أطباء عرب آسيا

 أطفال جغرافية - آسيا

 أمراض - أطفال رحاالت ووصف - آسيا

 رعاية وصحة - أطفال  تريخ-آسيا
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 تاريخ - إفريقيا شواذ ومعوقون - أطفال

 جغرافية - إفريقيا أطفال منحرفون

  جنوبإفريقيا، أطفال موهبون

 إفريقيا، شامل أعاصري

 إفالس اعتقاد وشك

 أقباط أعداد

 اقتصاد أعصاب

 إحصائيات - اقتصاد إعالم

 تاريخ ألقاب عسكرية - اقتصاد إعالن

 تخطيط - اقتصاد أغاين

 تعلم وتعليم - اقتصاد أغاين شعبية

 فلسفة - اقتصاد أغنام 

 معاجم - اقتصاد آفات زراعية

 معاجم - تصاداق أفراد أسيوية

 اقتصاد مؤمترات إفريقيا

 اقتصاد مذاهب استعامر - إفريقيا

 اقتصاديون  اقتصاد - إفريقيا
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 أمانه إقطاع

 امتحانات أقامر صناعية 

 سعودية - امتحانات  آثار - اكتشافات

 أمثال أدبية انظر تحت األدب اكتشافات جغرافية 

 أمثال شعبية أكراد

 أمراء أكورديون

 أمراض ت زراعيةآال

 أمريكا الجنوبية  االشتقاق الخاص بلغة ما يوضع

 أمريكا الشاملية األطلس الخاص مبكان ما يوضع

 أمطار ألبان

 أموال العاب

 أمويون العاب اوملبية

 أناشيد العاب شعبية

 أنباط ألقاب إسالمية

 أنبياء الكرتونات

 إنتاج إله

 سعودية - إنتاج أمامية
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 انهار انتخابات

 أوبرا انرثوبولوجيا

 أوراق تجارية إنجيل

 أوروبا فهارس - إنجيل

 اقتصاد - أوروبا عهد جديد. إنجيل

  تاريخ -أوروبا  عهد قديم. إنجيل

 القرن - تاريخ - أوروبا أندلس

 القرن  - تاريخ - أوروبا تاريخ - أندلس

 أوزان ومقاييس رحالت ووصف - أندلس

 س عربية أوزان ومقايي أندية

 إيحاء أندية رياضية

 إيرادات  انساب

 إيران إنسان

 أيوبيون  انفعاالت
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 قانون - برتول البحر األبيض املتوسط

 مؤمترات - برتول البحرية 

 محاسبة - برتول البحرين

 بحار تاريخ - البحرين

 بحث جغرافية - البحرين

 إىل مكانالبيبلوغرافية الخاصة مبوضوع معني إىل شخص 

 بحث تربوي بابية

 بحث صناعي باطنية

 بحث علمي بايليون

 بدو برتول

 عادات وتقاليد - بدو  أسعار - برتول

 براكني تسويق - برتول

 برملان  سعودية - برتول

  أردن - برملان صناعة وتجارة - برتول

ب
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 بنوك بريد

 إدارة وتنظيم - بنوك طوابع - بريد

  مرص - بنوك بريطانيا

 بنوك تجارية اقتصاد - بريطانيا

 محاسبة - بنوك تجارية  تاريخ -بريطانيا 

 بنوك عقارية جغرافية - بريطانيا

 بهائية بزنطيون

 بهرات بستنة 

 بورصة برصيات

 بوصلة بطال

 بوليس انظر رشطة بكرتبولوجيا

 بيئة بكترييا

 بيبلوغرافيا بالستيك

 بيبلوغرافية عريب  بلديات

 بيبليوغرافية راتبلو

 بريوقراطية  بنلسني
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 تاريخ قديم التجارة الخاصة ببلد ما،

 تأليف الرتاجم الخاصة مبوضوع معني 

 تأميم الرتجمة الخاصة بلغة ما 

 تامني التسويق الخاص بسلعة ما يوضع

 تأمني ترشيع إسالمي

 تامني اجتامعي التعليم الوظيفي

 ني حريق تأم الثورة العربية الكربى

 تامني سيارات ترجمة - لغة عربية.مثال. اللغة

 تامني مجري تراجم - نساء: إىل البلد، مثال

 تبغ انظر أيضا عثامنيون

 اتفاقيات - تجارة اوبلد، ما توضع مع املوضوع

 إحصائيات - تجارة تاريخ

  تاريخ -تجارة  تعلم وتعليم - تاريخ

 تجليد تاريخ حديث

 ت
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 تخطيط - ية وتعليمترب تحليل نفيس

 دوريات - تربية وتعليم تخزين

 سعودية - تربية وتعليم تخطيط اقتصادي

 قوانني وأنظمة - تربية وتعليم تدخني

 مؤمترات - تربية وتعليم تدريب

  مناهج-تربية وتعليم  تدريب عسكري

 مناهج - تربية وتعليم تدريس

  إحصاءات-تربية وتعليم  أساليب - تدريس

 ترجمة ئة تدف

 ترفيه تدقيق حسابات

 تركيا تربة

  تاريخ -تركيا  تربية

 تريخ وسيط تربية أساسية

 تسلية، انظر ترفيه تربية رياضية انظر رياضة بدنية

 تسميد انظر أسمدة تربية مقارنه

 تسويق تربية وتعليم

 تسويق  تاريخ - تربية وتعليم
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 تعليم ثانوي تسويق زراعي

 عليم دينيت تسيري زراعي

 تعليم ريفي تسيري وتخيري

 تعليم عال ترشيح

 تعليم متوسط ترشيع

 تعليم متوسط تصنيع

 تعليم نسوي كتب - تصنيف

 تغذية تصنيف عرشي

 تفاضل وتكامل تصنيم

 تفسري القران الكريم، انظر قران  تصوف

 تفكري، انظر فكر وتفكري تعاون

 تقاويم تعاون زراعي

 ديتقويم ميال تعقيم

 تقويم هجري تعلم

 تكنولوجيا  تعليم

 تلغراف  تعليم ابتدايئ

 تلفزيون تعليم الكبار، انظر التعليم الوظيفي
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 توجيه مهني تليفون

 توراة أدلة - تليفون

 توضع مع البلد متثيل

 توفري متثيلية، متثيليات، انظر مرسحية

 تونس متريض

   آثار - تونس تنس

 تصاداق - تونس تنس طاولة

 تونس جغرافية توثيق

  توجيه تربوي

 

 

 

 ثقافة ثدييات

 ثورات ثروة

  ثعابني

 

 ث
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 جركس جاذبية

 جرمية ومجرمون جاز

 جزائر  جاسوسية

  آثار  - جزائر الجامعات الخاصة مبكان ما توضع

  اقتصاد - جزائر جامعات وكليات

 جزائر تاريخ  جامعات وكليات

 جزائر جغرافية  ة جامعة الدول العربي

 الجزية جامعة الرياض

  آثار - جزيرة عربية جان

  تاريخ -جزيرة عربية   جاهلية

 جغرافية - جزيرة عربية جرب

 رحالت ووصف - جزيرة عربية جراحة

 جغرافية جراد

 جغرافية اقتصادية جرد

 ج
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 جنس جغرافية إقليمية

 جنس برشي،  انظر انرثوبولوجيا جغرافية برشية

 جنس، سيكولوجية  رافية تاريخية جغ

 جنسية جغرافية سياسية

 جهاد جغرافية طبيعية

 جهاز تناسيل جغرافية فلكية

 جهاز تنفيس  جغرافية نباتية

 جهاز عصبي  جغرافيون

 جهاز هضمي جغرافيون عرب

 جواري جامرك

 جواهر جمباز

 جيش جمعيات

 جيولوجيا  جمعيات تعاونية

 وجيا تاريخيةجيول جمعيات عربية

  جنة
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 حساب تاريخ - حبشة

 حرشات حبوب

 ترشيح - حرشات حج

 تصنيف - حرشات حجاب

 حضارة تاريخ - حجاز

 حضارة إسالمية حدادة

 حضارة آشورية بابلية حديث

 حضارة حديثة حرارة

 حضارة رشقية حرب

 حضارة عربية حرب ذرية 

 حضارة غربية 1918 -1914حرب عاملية، 

 حضارة فارسية 1945 - 1939حرب عاملية،

 حضارة قدمية حروب صليبية، انظر صليبيون 

 حضارة مرصية حرية

 ح
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 حنبلية  حضارة يونانية

 فقه - حنبلية حرض موت

 حنفية جغرافية - حرض موت

 فقه - حنفية تاريخ - حرضموت

 حياد حقوق اإلنسان

 حيوان حقوق مدنية

 أمراض - حيوان حكومات

 ترشيح - حيوان ات برملانيةحكوم

  تصنيف-حيوان  حكومة

 تغذية - حيوان حكومة اتحادية

 عادات وسلوك - حيوان حكومة فدرالية

 فسيولوجيا - حيوان حليب

 حيوانات يف األدب حاممات عامة
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 خالفة خدمة اجتامعية

 خلفاء راشدون مرص - خدمة اجتامعية

 خلود خرائط

 خلية خزف

 خليج عريب الميخزف إس

 خوارج خضار

 خوف  أمراض - خضار

 خري خط

 الخط الخاص بلغة معينه يوضع مع اللغة

  أدب عريب، انظر أدب - خطابة

 خيل الخطابة الخاصة بلغة معينة

 

 خ
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 دوريات  دباغة

 بيبلوغرافية - دوريات دبلوماسية

 فهارس - دوريات دخل

 دوريات عربية دخل قومي

 دول نامية سعودية - دخل قومي

 ديانات  دروز

 تاريخ - ديانات دستور

 دستور - مرص: مثال. الدستور الخاص ببلد ما يوضع مع البلد

 فلسفة - ديانات دعاية

 ديانة إسالمية، انظر إسالم  دفاع عن النفس

 دية دفاع مدين

 دميقراطية  دكتاتورية

 دين إسالمي، انظر إسالم دم

 ديناميكا  دواجن

 ديون تغذية - دواجن

د
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 ذكاء ذباب

  ذرة

 

 

 

 ربو رادار

 رثاء راديو

 رجال رأساملية

 تراجم - رجال راهبات

 رجالة  رأي عام

 رحالة عرب ربح

 رحالت ووصف محاسبة - ربح

 رذائل ربح مركب

 ذ

ر
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 رحالت ووصف روما - سعودية: مثال. الرحالت الخاصة مبكان ما توضع مع املكان

 رسائل - أدب عريب: مثال. الخاصة بأدب ما توضع مع أدب اللغةالرسائل 

  تاريخ -روسيا  رسائل

 جغرافية - روسيا أدب عريب، انظر - رسائل

 روم أرثوذكس رسامون عرب

  تاريخ-روما  رسم

 رومانتيكية  تعلم وتعليم - رسم

 رومانتيكية يف األدب  أثقالرفع 

 ري رق 

 سعودية  - ري رقص 

 رياض أطفال شعبيرقص 

 رياضة بدنية رمزية

 متارين - رياضة بدنية األبرمزية يف 

 رياضة مالية رهن

 رياضيات رواية، انظر قصة

  تاريخ -رياضيات  روح
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 رياضيات إحصائية تعلم وتعليم – رياضيات

 رياضيون فلسفة - رياضيات

 ريف معاجم - رياضيات

 

 

 

 زالزل زبده

 تاريخال - زنجبار زجاج

 زنوج زجل

 عادات وتقاليد - زواج زراعة

 زواج - انظر أيضا إسالم. زواج تجارب - زراعة

 زواحف  سعودية-زراعة 

 زيتون متاحف - زراعة

 زيوت ودهون  معارض - زراعة

  زكاة

ز
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  اقتصاد - سعودية تاريخ - الساحل املهادن

  اكتشافات - سعودية جغرافية - الساحل املهادن

  أماكن مقدسة  - سعودية اسانيونس

 بيبلوغرافيا - سعودية سباحة

  تاريخ -سعودية  سباكة

 تاريخ حديث - سعودية سجاد

 تاريخ قديم - سعودية سجون

 تاريخ وسيط - سعودية سدود

 تجارة - سعودية  رسطان

 ترشيع - سعودية رسيالية

 جامعات وكليات - سعودية سعادة 

 جغرافية - سعودية سعودية 

 إقليمية - جغرافية - سعودية إحصاءات، تربية  - سعودية

 جغرافية اقتصادية - سعودية إحصائيات - سعودية

 سكك حديدية جغرافية إقليمية - سعودية

س
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 سل حضارة - سعودية

 سلوك صناعات - سعودية

 سمفونيات  عادات وتقاليد-سعودية 

 ار آث  - سودان عادات وتقاليد - سعودية

  تاريخ -سودان  عالقات دولية - سعودية

 جغرافيا - سودان . عالقات دولية - سعودية

 سوق أوربية مشرتكة معاجم - سعودية

 سومريون مكان - سعودية

 سياحة ملوك - سعودية

 إحصائيات - سياحة سفن فضاء

 قوانني وأنظمة - سياحة سقراطية

 سيارات سكان

 ظر علوم سياسيةسياسة، ان إحصاءات - سكان

 سياسيون سكان بلد ما، توضع

 سياسيون عرب سكر

 سري، انظر تراجم سكرتارية

  سينام سرية نبوية 

 سينام عربية  سيكولوجية، انظر علم النفس 
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 رشطة شائعات

 رشق أوسط شاذلية

 أطالس - رشق أوسط  آثار  - شارقة

 اقتصاد - رشق أوسط تاريخ - شارقة

 تاريخ - رشق أوسط رافيةجغ - شارقة

 رحالت ووصف - رشق أوسط شاعرات عربيات

 رشكات تراجم - شافعية

 مالية - رشكات فقه - شافعية

 محاسبة - رشكات شباب

 شطرنج شخصية

 شعر غزل شعر

 شعر غنايئ شعر إسالمي

 شعر فايس شعر أموي

  شعر فاطمي شعر إنجليزي 

ش
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 شيعة شعر انديس

 فقه - شيعة شعر جاهيل

 شعر مخرضم شعر حمداين

 شعر ملحمي شعر سلجوقي

 شعر مهجري شعر سيايس

 شعراء شعر شعبي 

 شعراء أمويون شعر عبايس

  شعراء جاهليون شعر عريب

 شعراء عباسيون بيبلوغرافيا  - شعر عريب

 شعراء عرب تاريخ ونقد - شعر عريب

 شعوبية تعلم وتعليم - شعر عريب

 شك، انظر اعتقاد وشك وعاتمجم - شعر عريب

 شك، انظر اعتقاد وشك مختارات - شعر عريب

 شمس شياطني 

 شهادة شيخوخة

 



 
مهارات الفهرسة املوضوعية وصياغة رؤوس املوضوعات 

 

 

 

 
 99   

 

 

 

 صخور صرب

 صداقة  صحاري

 صدق صحافة

 صدقات تاريخ - صحافة

 صالة صحافة عريب

 صليبيون صحة

 صناعات صحة شخصية

 صناعات بدائية صحة عامة

 صناعات دقيقة صحة نفسية

 عة، انظر تكنولوجيا صنا صحف

 صهيونية أدلة - صحف

 صواريخ فهارس - صحف

 صوت صحفيون

  صوفية، انظر تصوف صحفيون عرب

ص
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 صيد صوفية، انظر تصوف

 صيدلية صيام

 

 

 

 

 

 رضيبة الدخل ضحك

 ضمري رضائب

 ضوء رضيبة

 

 ض
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 أنظر غذاء: طعام طاقة

 دراسة - طفل طاقة

 طالب طب

 طهي تاريخ - طب

 طهي عريب معاجم - طب

 طيارون طب عريب

 طيور طب عسكري

 سعودية  - طيور  طباعة

 سعوديون - طالب طبيعة، انظر فيزياء

 طالق طعام

  أنظر أكل: طعام

 

 

 ط
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 أطالس - عراق  العادات والتقاليد الخاصة ببلد

 اقتصاد - عراق عادات وتقاليد

 تاريخ -  عراق تاريخ - عامل

 تجارة - عراق د العقاد عباس محمو

 رحالت ووصف - عراق عباسيون

 سكان - عراق عباسيون

 سياسة وحكومة - عراق عبودية، انظر رق

 موظفون ومستخدمون - عراق عثامنيون

 عراق بيبلوغرافية عدالة

  جغرافية-عراق عداوة

 عرب تاريخ - عدن

  آثار - عرب جغرافية - عدن

  سياسيةأحزاب - عرب  آثار - عراق

 اقتصاد - عرب إحصاءات - عراق

 ع
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 تجارب - علم  تاريخ -عرب 

 فلسفة - علم عرب قصص

 علم اجتامع خطابة - عريب

 علم اجتامع تربوي عربية سعودية، انظر سعودية

 علم اجتامع حرضي عسكريون

 علم اجتامع ريفي عسكريون عرب

 علم اجتامع صناعي عطور 

 علم أحياء عقارات

 علم أحياء دقيقة عقوبات

  علم الجامل عقود 

 علم نفس عالقات اجتامعية

 علم نفس اجتامعي العالقات الدولية الخاصة ببلد

 علم نفس تجاري عالقات دولية 

 علم نفس تجريبي عالقات صناعية

 علم نفس تربوي عالقات عامة

 علم نفس تطبيقي علم

 علم نفس تفاضيل تاريخ - علم
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 علوم سياسية علم نفس جنايئ

  تاريخ -علوم سياسية  علم نفس شايف

 مؤمترات - علوم سياسية علم نفس صناعي

 معاجم  - علوم سياسية علم نفس عقايب

 علوم منزلية علم نفس فردي

 عامل، انظر عمل وعامل  علم نفس فسيولوجي

 عامن علم نفس مشبه

 تاريخ - عامن علم نفس مقارن

 جغرافية  - عامن علامء

 عمل وعامل علامء عرب

 سعودية - عمل وعامل فلسفة - علو سياسية

 عميان مذاهب - علو سياسية

 عنارص كياموية علوم اجتامعية 

 عني علوم بحته

  علوم تطبيقية، انظر تكنولوجيا
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 غناء غابات

 غواصات غدد صامء

  غرائز 

 

 

 

 فرق - فرق إسالمية، انظر إسالم فاطميون

 روسيةف فتوة

 فروسية يف األدب فدائيون

 فسيولوجيا فراغ

 فصول فردية

 فضاء فرس، انظر إيران

 غ

 ف
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 تراجم - فلسطني فضائل

 رحالت ووصف - فلسطني فطريات

 عادات وتقاليد - فلسطني  فقاريات وال فقاريات

 معاجم - فلسطني فقر

 معاجم جغرايف - فلسطني فقه - فقه إسالمي، انظر إسالم

 هجرة ومهاجرة - فلسطني تفكريفكر و

  فلسطني محتلة فالحة، انظر زراعة

 فلسفة فالسفة

 فلسفة انجليزية فالسفة عرب

  فلسفة حديثة فلزات وال فلزات

 فلسفة رشقية فلسطني

 فلسفة عربية  آثار - فلسطني

  فلسفة غربية اقتصاد - فلسطني

 فلسفة قدمية بيبلوغرافيا - فلسطني

 فلسفة نقدية بلوغرافيا بي - فلسطني

 فلسفة يونانية  تاريخ-فلسطني 

 فلك تاريخ قديم - فلسطني
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 الفهارس الخاصة مبوضوع معني تاريخ -  فلك

 فهرسة  فلك عريب

 فواكه فلكيون

 فولكلور فلكيون عرب

 فيتامينات  فن

 فريوس فلسفة - فن

 فيزياء مذاهب - فن

 تجارب - فيزياء إسالميفن 

 تعلم وتعليم - يزياءف فنادق

 فيزياء حيوية فنانون

 فيزياء ذرية فنانون عرب

 فيزيائيون فنيقيون

 فيزيائيون عرب فهارس
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 قبور قانون

 قدرية  مرص-قانون 

  آثار  - قدس موسوعات - قانون

 تاريخ - قدس إداريقانون 

  رحالت ووصف-قدس  قانون تجاري

 ليةعالقات دو - قدس قانون جزايئ

 قراءة قانون جنايئ

 تعلم وتعليم - قراءة قانون دستوري

 كتب مدرسية - قراءة قانون دويل

 قران كريم قانون عثامين

  ألفاظ - قران كريم قانون عسكري

 أمثال  - قران كريم قانون مدين

 آيات  - قران كريم قانون مقارن

 بالغة - قران كريم قبائل

 ق
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 معاجم - قصة عريب تاريخ ونقد  - قران كريم

 قصة عربية تأويل  - قران كريم

 تاريخ ونقد - قصة عربية ترجمة  - قران كريم

 فهارس - قصة عربية تفسري - قران كريم

 قصصيون تنزيل  - قران كريم

 قصصيون عرب فلسفة  - قران كريم

 قضاء فهارس  - قران كريم

 قضاة قراءات - قران كريم

 طب جنويب ق مصاحف - قران كريم

 قطب شاميل معاجم - قران كريم

 قطر ناسخ ومنسوخ - قران كريم

  آثار - قطر تجويد –قران كريم 

 تاريخ - قطر قران كريم يف األدب 

 جغرافية - قطر تاريخ  - قرطاجنة

 رحالت ووصف - قطر قروض

 قطن قصة

 تجارة - قطن قصة إنجليزية
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 قناة السويس قلب

 قومية أمراض - قلب

 قومية عربية قلق

 قيادة قمح

 قيامة  قمر

 

 

 

 

 فهارس - كتب كاثوليكية

 كتب مدرسية كتاب

 كحول كتابة

 كرة كتب

 كرة سلة بيبلوجرافيا - كتب

 كرة طائرة تاريخ - كتب

 كرة قدم تجارة - كتب

 ك
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 رحالت ووصف - كويت كرة يد

 كيامويون كرم

 كيامويون عرب  كشافة

 ياءكيم تاريخ - كعبة

 كيمياء حيوية  أمراض - كيل

 كيمياء حيوية كليات وجامعات، انظر

 كيمياء صناعية كنائس

 كيمياء عامة كهرباء

 كيمياء عضوية كواكب

 كيمياء عملية  تاريخ -  كوفة

 كيمياء غري عضوية كون

 كيمياء فيزيائية  آثار - كويت

 كيمياء نظرية تاريخ - كويت

 ء نظريةكيميا جغرافية  - كويت
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 لغة ال فلزات، انظر فلزات وال فلزات

 تاريخ - لغة الجئون فلسطينيون

 تعلم وتعليم - لغة السليك

 فلسفة  - لغة  آثار - لبنان

 لغة إنجليزية تاريخ - لبنان

 لغة عربية جغرافية - لبنان

 اشتقاق - لغة عربية رحالت ووصف - لبنان

 أضداد -بية لغة عر هجرة ومهاجرة - لبنان

 ألفاظ أجنبية - لغة عربية  آثار -لبيا 

 إنشاء -لغة عربية   تاريخ-لبيا 

 بالغة - لغة عربية رحالت ووصف - لبيا

  تاريخ-لغة عربية  لحام

 ترجمة - لغة عربية لحوم

 ل
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 كتب مدرسية - لغة عربية لغات سامية

 لهجات - لغة عربية  ترقيم-لغة عربية 

 مرتادفات  - لغة عربية علم وتعليمت - لغة عربية

  مقاالت-لغة عربية  جمعيات - لغة عربية

  إمالء-لغة عربية  حروف-لغة عربية 

  دوريات-لغة عربية  خط-لغة عربية 

 مؤمترات-لغة عربية  عامية - لغة عربية

 لغة عربية معاجم  عروض-لغة عربية 

 لغويون  فلسفة  - لغة عربية

 لغويون عرب ارسفه - لغة عربية

 لياقة بدنية  قراءة  - لغة عربية

  جغرافيا-ليبيا  قواعد - لغة عربية
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 مؤمترات - اقتصاد: مثال. املؤمترات الخاصة ملوضوع ما توضع مع املوضوع

 متحدة أمريكية مؤمترات

 متاحف - فن: مثال مؤرخون

 مثالية مؤرخون عرب

  مجالس قروية مؤلفون عرب

 مجتمع ةمادي

  مجتمع إسالمي تحرير - مارة

 مجتمع ريفي ماعز

  مجتمع عريب مالية

 مجتمع لبناين مالية عامة 

  مجالت، انظر دوريات مبرشون

  مجموعات عامة مبيدات

 مجموعات عربية  متاحف

  مجوس املتاحف الخاصة مبوضوع معني

 م
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 محامون عرب محاسبة

 محسنون تاريخ -  محاسبة

 ه عليه وسلمـلـ المحمد صىل متارين وحلول - محاسبة

 محيطات قوانني - محاسبة

 مخ محاسبة تحليلية

 مخرتعون محاسبة تكاليف

 مخدرات محاسبة مالية

 مخطوطات محاصيل

 مخطوطات عربية إنتاج  - محاصيل

 مدارس  محاصيل حقلية 

 إدارة - مدارس محارضات عامة

 مدن محارضات عربية عامة

 تخطيط - دنم محاكم

  مدن عربية موظفون ومستخدمون-محاكم 

 مدن فاضلة محاكامت

 أمراض - مرآة محاماة

 مرآة يف األدب محامون
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 املسجد األقىص مراجع

 مرسح مراجع عربية

  تاريخ -مرسح  مراسالت

 ديكور - مرسح مراسالت تجارية

 مرسحية مرافعات

 مرسحية إذاعية مراكش، انظر مغرب

 مرسحية إنجليزية ظر مغربمراكش، ان

 مرسحية تلفزيونية مراه

 مرسحية عربية  مراه عربية

 تاريخ ونقد - مرسحية عربية  مراهقة

 فهارس - مرسحية عربية مرشدات

 معاجم - مرسحية عربية مزامري

 مقاالت - مرسحية عربية مزرعة

 مرسحيون مساجد

 مرسحيون عرب مساحة

 مسك الدفاتر مساحة مستوية

 مسكوكات مسترشقون
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 اقتصاد - مرص مسلمون

 اكتشافات - مرص الخ.. مسلمون يف روسيا، الهند،

 بيبلوغرافيا - مرص مسيح

 تاريخ - مرص مسيحية

 تاريخ حديث - مرص أعياد - مسيحية

 تاريخ قديم - مرص تاريخ  - مسيحية

 تجارة - مرص ترانيم - مسيحية

 كلياتجامعات و - مرص سمعيات -  مسيحية

 جغرافية - مرص فلسفة -  مسيحية

 جغرافية إقليمية - مرص معاجم -  مسيحية

 جغرافية طبيعية - مرص مقاالت - مسيحية

 حضارة - مرص مرشوبات

 مصارف، انظر بنوك
 سكان - مرص

 سياسة وحكومة  - مرص مرص

 صناعات - مرص  آثار - مرص

 عادات وتقاليد - رصم إحصاءات - مرص
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 عالقات دولية - مرص
 مطاط

 معاجم - مرص
 مطاعم

 سعودية - مطاعم ملوك وحكام - مرص

 مطالعة ملوك وحكام - مرص

 معاجم عامة  مرص جغرافية اقتصادية

 معاجم عربية مرص دستور

 معاجم - فيزياء: مثال. املعاجم الخاصة مبوضوع ما توضع مع املوضوع

 معادن معادالت

 مقامات، انظر معاهدات

 مقاوالت عامة معسكرات

 مقاوالت عربية معلقات، انظر شعر جاهيل

 مكة معلقات، انظر شعر جاهيل

  مكتبات معلمون

 إدارة - مكتبات مغرب

 سعودية - مكتبات  آثار - مغرب

  مكتبات جامعية تاريخ - مغرب

 مكتبات حكومية جغرافية -  مغرب
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  مكتبات عامة رحالت ووصف - مغرب

 مكتبات متخصصة مغناطيسية

 مكتبات مدرسية مغنون عرب

 مكتشفون مغول

 مالئكة املغول والحكام املتعلقون ببلد

 مقامات - مثال أدب عريب. املقاالت األدبية توضع مع األدب

 مقامات - مقامات، انظر أدب عريب

 مكافحة أمية، انظر التعليم الوظيفي

 منطق مالبس

 مهاجرة، انظر هجرة ومهاجرة ةمالح

 مهن مالكمة

 مهندسون ملح

 مهندسون أردنيون ملوك وحكام

 موازنة مامليك

 موازين ممثلون

 مواش ممثلون عرب

 مواطنة مناجم
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 موت  مناخ

 موحدون مؤلفون منسوجات

 موسوعات - املوسوعات الخاصة مبوضوع ما  توضع مع املوضوع، مثال علم نفس

 موسيقي عربية جليزيةموسوعات ان

  موسيقيون موسوعات عامة

 موسيقيون عرب موسوعات عربية

 موشحات موسيقي

 ميثولوجيا موظفون واملستخدمون يف بلد ما 

 ميثولوجيا سومرية موظفون ومستخدمون

 مرياث - أنظر أيضا إسالم. مرياث موظفون ومستخدمون

 ميكانيكا مياه

 ميكروبات ميتا فيزيقا
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  نبوة نارشون

 نرث نبات

  نرث إنجليزي أمراض -  نبات

  نرث عريب تاريخ -  نبات

 مجموعات - نرث عريب ترشيح -  نبات

 مقاالت -  نرث عريب تعلم وتعليم -  نبات

 نجاح  معاجم-نبات 

 نساء مسلامت نجد

 )فيزياء(نسبية  تاريخ -  نجد

 نسيان نجوم

 نرشات نحاتون

 نشوء وارتقاء ننحاتون مرصيو

 نقابات عاملية  نحت

 ن
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 نقابات مهنية  نحت قديم

 نقل نحل 

 نقود نحويون

 نقود إسالمية نحويون عرب

 نقود عراقية نزع السالح

 نهر الفرات نساء

 النيل نساء أردنيات

  نساء عربيات
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 هندسة كهربائية  هاتف، انظر تلفون

 هندسة مدنية الهجرة الخاصة ببلد ما

 هندسة مستوية هجرة ومهاجرة

 هندسة معامرية هرمونات

 هندسة ميكانيكية   هكسوس

 هندسة وصفية هندسة

 هنود حمر هندسة تحليلية

 هيئة األمم املتحدة  هندسة تفاضلية

 هيئة العمل الدولية   هندسة زراعية

 هيدروديناميكا هندسة سيارات

 هيدروستتيكا هندسة صناعية

  هندسة فراغية

 

 ه
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 وطنية واحات

 وعد بلفور واقعية

 وفود  إحصاءات-وتعليم 

 وقت وثائق تجارية

 والدة وثائق دبلوماسية

 اقتصاد - واليات متحدة أمريكية وجدان

  تاريخ -واليات متحدة أمريكية  وحي

 جغرافية  - واليات متحدة أمريكية وراثة

 وهابية  وسائل تعليمية

  وسيط

 

 

 

 و
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  تاريخ-مين جنويب  ليكايدرو 

 جغرافية - مين جنويب يزيدية

 رحالت ووصف - مين جنويب يسوع، انظر مسيح

 يهود يقني، انظر اعتقاد وشك

  تاريخ -يهود   يقني، انظر اعتقاد وشك

 يهود يف فلسطني  مين

 يهودية  آثار -  مين

 يوجا تاريخ - مين

 :مثال. يوضعون مع البلد جغرافية -  مين

 يونسكو  رحالت ووصف - مين

   آثار - مين جنويب

 

 ي
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